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VAN
]. van PAFFENRODE

Vry-heer van Ghuffgny,

Verfamclt y en uytgegeven

Door P; V.

Den fevenden Vrucht

Verbetert ende vermeerdert , en met koopere Plateo

versierd.

ByPAULUS VINK, Boek-verkooper,

Anno i6j6.
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GOetgunfligen Lefer ik prefentere U: E:

hier wederom de gedichten van den Heere

van Paffenrode. Ikhebbe eenigevan de felve

voor defen fluks gewijs gedruk gehat, ende

Jiende dat die by een ider foo aengenaem jijn

geweefl , foohebbeik federt daar toe door ern-

Jiigverjoekvan verfcheyde lief-hebbers aenge-

prangt, omdenluft derfelve voor foo veel in

my was te voldoenjnyn beji gedaen om daer van

noch eenige te konnen bekomen y gelijk ik dan

defe die hier nu op nieuwsftjnby gevoegt > foo

van den Auteur felfs, als ook van anderegoede

vrienden > aen wie fijn hoog lid: die voor

defen hadde gegeven y ben machtig geworden

even als die gy hier Jien fult. Leeft, lacht

,

en vaert wel

GE-
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GEDICHTEN
Jj'v«V\- VAN j. (

J. van PAFFENRODE,
Vy-Httr van Gbufïgny , bejlaende in't naervol-

gende,

Treur-fpel van Jonckheer Willen van Arkel,

Boertige Comcedie van Hopman Vlricb.

Boertige Comcedie van Seigr. F/Mm.

Wapen-tvvift tuflchen Ajax en Uljjfes.

Mengel rijmen.

Bruylofts-dichten.

Punt-dichten.

Punt-dichten overgefet uyt Martialis.
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DEN

O NDE R-GANG

Van Jonk-Heer

WILLEM van ARKEL,
TREUR -SPEL

Door h V. P.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



AEN DE

Ed: Hoog-Achtbare HEEREN
DE

BORGEMEESTEREN
En

REGEERDERS
Der Stad GORNICHEM.

Myn Heere n,

Eli jk de (chippers ge-

rufter-, de wal verla-

ten, en de neus in zee

(leken wanneer fy al vorens

weten waeu dat fy onder-

wegen een goede ree , cnver-

(ekering tegen overval van
bulderende ftormwinden (ui-

len aentreffen, even fo brengt
* 4 de

_______
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de pen met meerder vrypo-

ftigheyd y et in de Pers , als fy

weet ónder wiens vleugelen

iy falbefcherming vindé. Dit

heeft my ook verftout dif

mijn treur-fpel in't licht te la-

ten komen , enU Ed: Achtb:

op te dragen , vertrouwende

,

alfoo het foo gedenkweerdi-

gen faek, in des felfs Stad

voor-gevallen, af-beelt, dat

het van U Ed: Achtb: (al ont-

fangen werden uy t de handen

van

U Ed: Achthaerheden ,

Ootmoedigen Dienacr,

J. van Paffenrode.
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Op den ONDERGANG
VAN v

•*

JonW. WILLEM van ARKEL,
Gerijmt door HEER

JOHAN van PAFFENRODE,
Vry-hccr va; i Ghi uigny , Commandeur Militacr der Stadt

Gornicbem en 't quartier van dien , Luytenant-

Colonel, Capitain, &c.

Hierfietghy hoe de min
J

tgemoet ka

winnen y

n over-

En hoe de gramfchap aen de liefde weygert

'toor y

Hoe aengehode 7nin kryght een gering ge-

hoor

Voor dien de wraek heeft pikets genomen in

definnen.

Hoe Arkels hert-fcheut in de Bloeymaend

vanftj?i leven

Wert van de Jlam geknoot y gewentelt in

fijn bloed y

Hoe dat de foon betaelt wafs vadersfiere

moed

* 5 En
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En wijpelturigheyt te voren heeft hedreven.

Hoe Beyeren oft huys van Arkei is geheten,

Boe Gorcum lang gefoltrant wederxyts

krakeel.

Ten laetften rvert gemaekt een Moedig

Treurtoneel

\

Beek ons heel aerdig af dees Hooftman der

Poëten.

Schoon datfijn aerdig vers myn krans niet

heeft van noode y

Schoon dat rnyu home lier en heefe Sang~

godin

Singt veelte fchorren toon, foo hoop ik

niet te min

Bit aengenaemfal zijn aen düeer van Paf-

fenrode.

\ Kan Daalen.

I N-
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I N H OUD.
A dat de ftad van Gornichem

jj
veel lwarigheden hadde uyt-

*'geftaen door de vinnige kra-

keelen tuffchen de huyfen van Beyeren

en Arkely
hadde de Heer van Arkeigoed

gevonden de voornoemde ftad met

den aenkleve van dien over te dragen

aen fijn fwager Hartog Reynold van Gel-

der, met vafte beloften dat die altoos

foude blijven gehecht aen het Vorften-

dom van Gelder, ende noyt daer van

wederom werden afgefchcurt, ten wa-
re die weder cjuamc ais re voren aen't

huys van Arkel. Die alles niet tcgen-

ftaende wift den Hertog van Beyeren foo

veel te weeg te brengen dat Hartog
Reynold voornoemd hem de meerge-

melde ftad en land van Arkel wederom
overliet, dewelke hy foo ras niet in fijn

geweiden hadde, of liet aanftonts al-

daer
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INHOUD.
daer het prachtige kafteel van de Hee-

j.

ren van Arkei (om fijne uytmuntent-

heid de Keyferlijke burcht genoemt) ?

totaende grond toe afbreken > houden-
j

de daer-en-boven Heer lohan van Arkel
\

in fware gevangenis. Dit alles fpeet feer
j

lr
. Willemvan Arkel, fone van den voor-

|

noemden Heer lohan , die doot fijn fwa-

ger Heer lohan van Egmond de ftad van

Gornichem meteen aenfiag door eenig

volk dat fich ontrent de Arkel-poort had-

dc verborgen wederom bemachtigt.

De Hoekfe vloden op het flot dat Her-

tog Willem van de ftucken van de afge-

worpen burcht wederom hadde doen

bouwen. V. Willem deed ftraks de ftad

met een graft van het flot afgraven > en-

de vrouw Margriet doe weduwe van

Hartog Willem , ende in Henegou zijn-

de , ontleggen. Sy dit verftaan hebben-

de rukt aenftonts al haar macht te fa-

men,



INHOUD,
men, ende komt daer mede met hare

cenige dochter vrouw lacoba naer Gor-

nichem. Geraekt des avonds op't flot

,

ende hadde wel geerne de ftad aen-

ftonds doen aentaften , maar Heer Rey-

mout van Brederode haren Algemeenen

Veld-overfte vond beter geraden den

dageraed en hare voordere macht in te

wachten. Ondertuflchen fond vrouw

lacoba in't heymelijk den Heere Avent

van Leyenburg, Drollaerd van Gorni-

chem, tot ft Willem , daer fyop vcrliefc

was , hem aenbiedende door een huwe-

lijk tuflehen haer bcyde al het dicy-

gend quaed te willen ftuytcn, dochhy

gcfwollen van haet tegen het huys van

Beycren y antwoorden liever ilch felven

het leven te willen benemen , als met

haer te trouwen : Des anderen daegs

werd de ftad van de Hockfe haxd acnge-

taft, ende van de Kabeljaufe mannelijk

be-
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INHOUD.
befchcrmt , tot dat een van de Arkelfe

Hop-luyden, met namen F. Willem van

Drenten met vijftien honderd man uyt

het gevecht doorgaet, ende door Da-

lem na Gelderland wijkt. De ftedelin-

gen hier door verfwakt ,
kregen de ne-

derlaeg, latende aen haren vyand een

bloedige overwinning. Van de Beyerfe

zijde bleef in't gevecht Heer Reynout

van Brederode, vrouw Margriets Veld-

overften, ende van die van binnen den

F. van Arkel , welkers dood vrouw lacoba

feer beklaegdc > feggende rond uyt meer

verloren , als gewonnen te hebben.

Het



I

[
Het Treur-/pel neemt aenvang

op den lejlen yan Slacht-maent , in

denfare 1417. op den avond , en-

de eyndigt des anderen daegs voorde

middag.

Het Toneel is de ftad en het flot van

Gornichem.

PER-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



PERS0NAG1EN.
Jonkb*. WILLEM van ARKEL.

Heer JOHAN van EGMOND, fwager van

Jonkh1
. Willem.

Vrouw MARGRIET van BEYER-EN.

Heer REYNOUT van BREDERODE*
Veld-overften van vrouw Margriet.

Vrouw ] A C O B A , dochter van vrouw Margriet.

yGrttf ROBBERT van VERNENBURG,
neef van Jonk}?. Willem.

AREND van LEYENBURG, droffaerd van

Gornichem.

LEONORE, vertrouwde vriendinne van vrouw Ja-

coba.

Heer BERNARD, vrouw Jacobaes biecht-vader.

Gornkhemfe borgen

Gevluchte Arkelfe boeren.

Gornkhemfe jonckyrouwen.

Arkelfe en HolUndfe foldaten.
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Tag: i

DEN ONDERGANG
' % Van " ";:

>

1? "v
/r^ \

Jonckh*. WILLEM van ARK EL.

HET EERSTE BEDRYF.
Arkel. Eg mond.

Erwijl een yder leyt en ruft op fachte pluimen ,

jDoet my bekommering dik bed en leger ruimen >

En houdt my dus te roer. Ik heb voorleden nacht

1 1n plaets van flapen met getrentel door gebragt.

En naer ik alles wel beforgt had op de veften >

Wierd mijn fwaermoedig hoofd op nieu vol muyfe netten :

Een loome vaek beliep mijn oogen , en ik kreeg

Gelijk een overval van fluymering , en feeg

Neer in een ftoel. De flaep had nau mijn oogbekropen

Ofik geraek in droom > mijn kamer-deur ging open >

En foo my docht ik fag op mijnen drempel ftaen

Een oud lank mager man die my verbaeft fag aen.

Ten letten trat hy toe > en quam allcnxkens nader

,

En eyndelijk ik fag het was heer Jan mijn Vader

Keel haveloos gettelt. My docht ik fprak hem toe

,

En vraegden heel verbaeft , wat *s dit , wel Vader hoe

Sie ik u dus geftelt ! Wat komt uw geeft hier waren f

Wat ramp , wat tegenfpoed is u laes wedervaren

!

Zijt gy in hechtenis moordadig omgebracht

En komt uw geeft datgy van my de wraek verwacht £

Schud uwen boefem uy t ; ik fal de dood foo wreken

,

Dat eeuwen naer de tijd men daer van weet te fpreken

,

Hy fweeg een lange wijl , ten letten vangt hy aen

,

Soon Willem feyd hy laes ! 't is nu met ons gedaen >

Het glas van onfe vreugt is heel op 't end geloopen

,

Daer is voor Gorcum en voor ons niet meer te hopen.

Gy fit in uwen ftoel geruftelijk en ruft

Van uw* aenftaende ramp cylaci onbewuft.

O hoek-fteen die de ftad van Gorcum onderfteunden >

A Daer
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2 Den Ondergang van

Daer dit gerimpeld lijf alsop fijn kruk op leunden

;

Hoop van ons loflijk huys >ftok van mijn ouderdom

Die haeft verbroken , en aen ftucken raekt , ik kom

,

Ik kom , eylaes ! ik kom u droeve tijding melden

,

En boodfehap u dat gy met noch veel dappre helden

Haeft lijken zij t. Het fchijnt het hemellche befluyc

Den ftam van Arkel wil ten grond toe roeyen uyt.

Soon Willem laes. Hy wou noch voorder, maer de woorden

Hoe lanx hoe meerder in fijn diepe luchten (moorden

:

©e tranen biggelden lanx fijne knevelsneer

:

Hy fuchten fucht op fucht. In 't end begon hy weer,

De luyfter van ons huys raekt nu te recht aen *t duyken

,

Gy fult eerlang mijn Soon uw* friffèoogen luyken,

Doch eer gy ftruykelt foo herhaelt in uw gemoed

Wat bitterhey t ons is van Beyeren ontmoet*

Ten was hem niet genoeg my uyt mijn ampt te ftooten

,

Hy moft my met geweldook van mijn goed ontblooten.

Geprickelt van de wraek greep ik de wapens aen

,

En heb hem in 't begin al vry veel quaets gedaen

,

Daer van kan Werckendam en Gifenborg getuygen

Met Nuipoort , die de nek voor Arkel moften buygen,

Maer laes } wat was het aK Schoon dat de ganfche Stad

En ook de groote burgt nu vol gevangens fat

,

En dat ik eenigfins mijn wraek-luft uyt mocht fpouwen

Met Holland rontom op de grenfen te benouwen

,

Den Beyer brengt wel haeft weer al fijn macht ter been

,

Rukt Holland , Zeeland en gans Vriefland fchier by een.

Hier holpen noch niet by de Stichtfe met de Walen

,

Men moft uyt Engeland noch mede volk doen halen

Om 't kleyne Gorcum foo te dwingen door het fweert

,

Dat voor foo grooten macht heel weynich noch verveert.

Sich weerden als een leeuw. 1 k hield het twalef weken

Eer dat ik van verdrag een woord wou hooren fpreken

,

Tot dat ik my bevont geprangt door honcers nood.

Veel honden was in 't end (foo 't fcheen) der halen dood.

Heer Ian die maekt verdrag : men wil dat ik fal moeten

Tot foen van mijne breukmy buygen aen de voeten
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lotikb*. WILLEM van ARKEL. 3
Van Aclberten fijn foon , cn dat de Beyer-vaen

Sal een geheelen dag op onfen toren ftaen

,

Twee dingen die mijn ziel en ingewand doorfneden ,

Maer dat de nood gebiet , daer fwijgen alle reden.

Nu docht ik dat hy eens fijn gal had uytgebraekt

,

Maer fijn verbittert hert haeft weer aen *t hollen raekc

,

Laft Hagefteyn , en ook Gafparnen aen te randen

,

En tot de grond- flag toe gefamen te verbranden >

Het flot van Everfteyn dat in gans Nederlandc

Van ftercke tegenweer geen fijns gelijk en vanc

,

Naer dat het langen tijd , had hond en kat gegeten ,

Sag ook fijn fwaer gebou ten grond toe neer gefmeten >

En over hoop geftort. Hy gaet van quaed tot quaed

,

En daer geweld niet kan , daer foekt hy 't door verraed >

Koopt onfe borgers orn , en looft haer te beloonen

Tot prijs van 't fchellem-ftuk met tachtig duylènt kroonen >

En trap van ridderfchap , hoe wei haer bet een baft

Als ridderlijk «jieraed had om den hals gepaft.

Deef * fchelmen wiften ufoodanig op te rooyen

In fchijn , of Willem ftraxfijn bitterheyd fou dooyen

Als gy my vatten , cn worpt in gevangenis ,

Dat gy vergaet wat kind aen vader fchuldig is

:

Ja foo veer liet gy u vervoeren van deef* guyten >

Dat gy en Stad , en Burgt my voor de neus dorft fluyten

:

Maer 't fcheen dat gy eerlang de waerheyd had ontmoet

>

Ghy toonden haeft berou , vieltmy ten Bofch te voet >

En ik vergaft u ook in wederfijtfe tranen

Al defe fwarigheyd die ons fcheen aen te manen

,

Dat wy tot meefte ruft de ftad , en ook het land

Van Arkel gaven in mijn broeder Reynolds hand

,

Met die beloften dat het nimmer fou gebeuren

Dat men die wederom van Gelderland fou fcheuren

,

Ten waer die wederom gelijk voor defe quam
Aen Arkel > en gehecht wierd aen den ouden ftam.

Ons oog-merk was wel goed , want als hy quam tefterven

Moft gy 't met Gulik en met Gelder weerom erven.

Maer wat doet Bcyeren < foo ras als hem dit bleek

A 2 Soo
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r
M;

. VenOndergAftgvan

Soo ovcrleyt hy ftrax , hoe dat hy dcfe fteek

Verfetten fal , en weet met opgepronkte dingen

Dit lecker beetjen weer uyt Reynolds hand te wringen

,

Hier had hy na fijn wil het doel-wit nu geraeckt

En heeft fijn bitterheyt ten vollen uytgebraeckt.

Ons keyferlijke burgt die met vergulde i.orens

De locht fcheen punt te bien uyt tweemael achtien torens

Om fijne prachtigheyt recht keyferlijk genoemt

,

Een uytftek door gans Duyts en Nederlandt geroemt

Was niet beftendigh om fijn woeden op te fchorten

,

Dat koftelijk gebou moft ook daer henen ftorten

,

Sün ooe vermogt dat niet • 't was al te heldren ftrael

Van Arkels ouden nam. 't Moftal door vyer en ftael

Verdeler zijn daer men 't huys van Arkel in fag pralen.

Dat iktijn wreedheyd u dus kom in 't lang verhalen

,

Is op dat gy mijn foon voor 't left daer in noch leett

Wat bittren vyand ons den Beyer is geweeft

,

En op dat dit u tot een prickel mag verftrecken

Om u indefe nood tot weer-wraekop te wecken.

Nu treet dan , Willem treetuw vyandm »t geficht

,

Schoon dat het treur-toneel al voor u wert gericht

,

En shy vaft ftapt mijn foon met aengedronge Ichreden

Om daer in korten tijd den blocd-rol te bekleden.

Indien gy fterven moet , foo toont nochm uw end

DatWeen hert-fcheut uyt den ftam van Arkel bent.

Dat feyd hy , en verdween. Ik vreefde vaek uyt d'oocen

,

Maer 't fpook was weg, en ik vont my door droom bedrogen.

O droom ik vrees gy zijt een voorboo van veel quaet

Dat my en defe ftad eerlang te wachten ttaet.

Heer vader moet ik in deeP furen appel bijten

,

»k En kan het niemand als uw groote grootfheyd wijten.

Soo Gorcum , nu foo lang gefuckelt van 't krakeel

Sich moet bereiden tot een bloedig treur-toneel

,

Het fal de fchult voor uw hooghertigheid betalen

,

Gy waert het die ons 't quaed felfs op den hals gmgt halen

,

Uw trotfen hoogmoed heeft dit oorloogs vier geftookt

lel
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Iottckh
1
. WILLEM Vdti AR KEI. 5

1 En defen wrangen drank voor onfe mond gekookt.

i Het zy dan hoe het zy , de tijd die fal ons leeren

' Wat dat het nood-lot fal van Arkels huys begeeren.

Wat brengt ons Egmond nieus? Egm.Gans Hollant niet allee

| Maer Zeeland , Vriefland , en het Sticht is op de been

,

De Merwenisbedeckt ,en lijkt een bos van maften

't Is alles op de been om Gorcum aen te taften

De vyand om end' om die nadert vaft de ftad ,

Wat wapens voeren kan dat heeftfe opgevat*

U jammert dat gy fiet het vluchten van de boeren

;

De klok gaet overal : 't Is al in rep en roeren

,

j3coba en Margriet zijn albereits op 't flot

Heel onverduldig om foo lang te wachten tot

Meer volk is aengeland > en hare wraek te fchorten

Om over defe ftad een bloed- buy uit te ftorten >

Dies is het tijd dat men fich overal voorliet,

En aen de vyanden de punt van *t lemmer biet.

Arkel. Men hou een wakend oog op poorten en op wallen

Ofmen ons op een bot quam op het lijf te vallen.

Elk geef fich naer fijn poft , en neem fijn wacht wel waer

,

Want door voorfichtigheid vermindert men 't gevaer.

Vrou Mab.gb.ieta. Bb.edeb.ode.

L Aet na de ftads fy ftrax de fwaneere kortouwen

Tot driemael loflèn , en haer yfre ballen fpouwen

Dat het door Gorcum , en fijn huyfen klatert , tot

Een wilTe kondfchap van onf• aenkomft hier op 't flot.

Ik fal't hoogdravend neftdat Holland dorft ontfeggen

Tot foen van fijne breuk in as en kolen leggen

,

Ten zy dat Arkel flux hier koom , en met ootmoec

Ons fmeke om gena, en voort een voetval doet

,

Om onfe grimmigheydby tijts noch te verfoeten.

Bred. Ik acht Me-vrou , dat hy veel eer ons fal ontmoeten

Met 'tbloote lemmer in een toegeknepen vuyft

:

Ootmoed en nedrigheyt is by hem niet gehuyft

:

Ik weet dat hem het hert vry hooger is gelegen

:

A| tn
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5 DenOndergangvM

En loofdat hy ons eer de punt bie van den degen

,

Als dat hy koom' , en 't hooft ons legge in de fchoot.

Vt' Marg. De wind die wackert,en ik hoop dat onfe vloot

Hier nu in korten tijd fal foo veel volks doen landen

,

Dat wy beftant zijn om de vyand aen te randen

,

Die fonder tijd-verlies van ons dient aengetaft

Eer dat hy toevoer krijg , en fijnen aenhang waft

,

£n op dat Arkel werd de onderÖand benomen

Die hy in korten tijd van vrienden fou bekomen

,

Ook wijl dat hartoch Jan met hem goe kondfchap hout

,

En hy ais vyand van de Hoekfe hem vertrout

,

Soo fal hy hem terftond fijn weder-varen fchrijven >

En hy niet laten hem met ftercke hand te ftijven

Soo veel fijn macht vermag. Hy heeft genoeg betoont

Wat bitfheyt tegen ons in fijnen boefem woont >

Eer dat hy ons dan komt de voet ter dwars te fetten

,

En dit ons opfet met de fijne te beletten >

Soo vind ik raedfaem dat men ftorm geefdefe nacht.

Bred. 'T is beft dat men den dag.en meerder volk verwacht,

Dat falons Herken » en denvyand doen verfwackcn.

De fwarte nacht die doet de dapperheyd flabacken

,

En heelt het fchellem-ftuk. De moedigbey t ontfinkt

Alwaer de oorlogs deugd in niemants oogen blinkt.

Al wat dat wel doet , doet fulx geeren voor getuygen.

De moedigheyd die leeft daer hoop is van bejuygen.

Een vroom en eerlijk man fijn fterfdag weynigh acht

Wanneer hy uyt de mond van fijnen Veld-heer wacht

In *t midden van het heyr daer voor te zijn geprefen

,

Die fpoor van eere doet de vrome vromer wefen.

In tegendeel , waer wasoytfulcken laffcn bloed

,

Die niet en wierd gefterkt met ftoutigheyd , en moed ,

Om in fijn vyauden , en haer flag-oord te vallen

Wanneer het fijn Princes kan fien van hare wallen

,

En dat het hofgelïn d3t op de torens ftaet

Met mond , en hand geklap verheffe fijne daet i

Dit doet de krijgs-knecht licht fijo lijfen leven wagen

,

En in de vyandcn naer pijl noch kogel vragen.
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Dies oordeel ik voor beft dat men den dag verbeyt.

Vr. M*rg. Ik fal het ftellenin uw hoog en wijs beleyt.

En hoop dat gy u eer in defen fult betrachten.

Brtd. O Gorcum wat ftaec u haeft onheyl te verwachten

!

Wat hangt u boven 't hoofd ! De kling is al gewee

Die onfe vuyit u haeft op uwe gorgel (et.

Ik Ge u haeft in vlam ,uw Borgersw de boeven

,

Die dan (maeraltelaet) vervloecken, en vertoeven

Die misflag van haer heer. Al fchijnt gy hert getanc

Ghy hebt een kanker in uw eygen ingewant.

De fegen lacht ons toe. Wy fullen naer wy hopen

Eer morgen 'c dae-licht duykt de roode baren flopen ,

En 's vyants vendelen u leggen aen de voet

Terwijl gy vanuw volk met fegen wert begroet.

Vr.Marv. Toont uwe dapperheyd.

Bred. Me-vrou wil maer belaften,

En wy fijn altoos ree de vyandaen te taften.

Vr.Mare. God geeft ons goet gevolg.

Bred. 'k Hoop dat de Beyer.vaen

Eer morge middag fal op Gorcums wallen ftaen.

Vrouw Jaco BA.

Hoe vinnigh wert mijn ziel tweezijdig aengeftreden

!

'T gemoet dat worftelt ftaeg met liefdecn met reden.

Nu fchijnt het dat de min heeft d'overhand in my.

Dan werpt de reden het weer alles aen een zy

:

Al toont de min in my haer uyterfte vermogen

,

De rede ley t my weer de vrouwen plicht voor oogen »

Dat my de min belaft de rede weer verbiet

,

Al wat het eene wil , en lijt het ander niet

;

Waer fal de bange ziel ten leften henen hellen !

Daer is voor my niet als my vruchteloos tequellen»

Want mijne liefde heeft een wreede wanhoop in

Vermits helaes ! ik een getergden vyand min.

Dat wy fijn Steden en Kafteelen afde'en breken

Dat blijft hem als een wrok op fijnen boefem fteken

;
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8 Den Ondergang van

Soo lang als d'oogen in fijn voorhoofd open ftaen

,

Dies wilt u tijdelijk van defe liefd ontflaen.

Gaet dcfc kanker doch in het beginfel tegen

Eet dat hy door de tijd meer aenwas heeft gekregen.

Liet gy uw* finnen dnsverrucken door de min

Gy wierd uws vyandsMtL Heyloofe hertogin »

Laet defe liefde fich dan buygen voor de reden

,

Die gy ('indien gy vriLt) wel beter fult hefteden.

Stuyt defe vonk eer dat het uyt berft tot een vlam »

Het minne vier groeythaeft , fchoon dat het fluypend qu

Hoe wert mijnboefem van dees minne vlam geprickelt

!

In wat eendool-hof voel ik mijn verftand gewickelt ?

Waer toe getwijfeld Ik beken met herten mond
De deugd van Arkel heeft mijn ziel foo diep gewond

Dat ik uyt defe meer niet licht fal konnen fwemmen

,

Schoon my derede portom defe tocht tetemmen.

Het vier heeft al gevat , dies feg ik , en beken*

Dat ik eer dat men vecht al fijn gevangen ben.

Rey van Gorcumïe Borger s.

WAt twifi en wee[pal t van de Vorfitn

O'tkmatl onnoofel biotd xermorfien ,

Boe 's beeren misjlag wierdgeboet

JAetjlorting van onfcbuldig bloedt

Van fijngetrouwe onderdanen

Blijkt oen dees fptel-pof vangewelf

Soo dilitnaels doorde kjinggefdt

ln bloedbad, en in Borger tranen.

Wat ramp fit ons weerop de hilen

!

T)t vyand dekt de jïroom met kjlcn ,

En heeft debloed-vlag weer ontrolt

!

Sal Gorettm nu foolanggefolt

Vén dit rampzalige krakeelen

Bnmott htt wttr dentwr-rol [palmt
Jn
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Indien datgroote Heeren wtfttn

Op hoe veel ramp dat bare twifien

Oen armen ingefeten fiaen

Hoe hitter ,
3
1geen dat fy begaen

Ven trouwen Borger moet befuren ,

En hoe dat hoer oneenigbeyt

By wees en wtduw' werd befekreyt

Sy wachten hut van oorloogtvuren,

Wert dan den hemel myt bewogen

Voor onp foo dik befilte oogtn ,

Vat hy dit voorbeeld van elent

Nochdefc fwarigheyd toefent!

Sol hy dan noit dit onbeyl ftuyten ;

Eensgeven end van foo veel boon >

En aen de bloedige Belloon

Veroogeverfde banden fluyten !

HET TWEEDE BEDRYF.

Arkel Egmond. Vernenburg.

MY n vrienden flaet met my de bloed-vlag aen de Hengen

En laec het kille ftael fich lauwen in het plengen

Van 'c warme menfehen bloed. De mandag die vang» aen.

En doe het moord gefchreeuw ten hoogen hemel gaen.

Een ider laet met my nu foo fijn' vroomheyd blijken

Dat Gorcum werd'omheynd metonfes vyands lijken,

Dat Ling' en Marwe bey haer fiivre water-vloed

Gelijk gemarmert fie van kriftalijn en bloed

,

Den krijgfman afgetapt , dat met lijn purpre beken

Noch rookend in haer fchoot komt fijpelcn en leken.

Grijp mannen , grijp met my de kling weer in de vuyft

,

Die gy foo dikmaels hebt aen 's vyands bloed begruyft

,

Soo fiet men weder haeft uw' donderende flagen

Haer lijk als overhoop tot op het flot toe jagen.

A 5 lcr-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



io Den Ondergang van

Terwijl gy rechts >cn flings in haer flag-oorden kapt

>

En wat niet vluchtigh is op fijnen bodem trapt.

Stroop Egmond ftroop weer op den erm foo dik bedropen

Op dat men 't Hollants bloed weer piflèling fie loopen

Tot in de hand-greep toe lanx 'c blauwe lemmer neer >

£n vrou Jacoba voel hoe dac fich Willem weer»

Egm. De vyand die begin met aenloop , of beleggen

,

Men fal van defe fy geen menfchemoord ontfeggen

Soo lang' daer tegenltand, en weer te bieden is.

ArktL Oe deugd blijkt beft in nood. Een iderhou fich fris

Dewijl dat het geweld ons prangen wil tot vechten

Laet ons van ome fy de vlees-bank helpen rechten.

Gelijk de leeuw wanneer als hy fich voelt bedremc
Mee dobble kracht de klauw in 's vyants fpiren klemt
Soo moeten wy ons fclfs , en onfe ftad befchermen.

Egm . Schoon dat de vyanden rontoni ons mu ren fwermen

,

Schoon dat het land rontom gelijk van krijgslie kriele

,

Al heeft des vyands vloot de Merwen overkielt ,

Nochtans foo fal hy fiea dac binnendefe veilen

Niet anders is voor hem als kruyt en loot ten beften.

Hy werc wel haeft gewaer , dat Gorcum is gemoed
Om fich te weren tot den leften druppel bloed. (moeten

Arktl. Tatt Holland taft'onsaen, gy fult voor eerftont-

Ons nieuw gegraven gracht wijt vier-en- 1wintigh voeten >

En tamelijk gediept , befet met fpies aen fpies

Daer niemand door en boort , 't en fymet fwaer verlies

Van krijgsvolk , want ik hou dat om geweld te ftuyten

Een man van binnen is foo gocc als twee van buyten.

Vem. Digt by 'c kafteel daer heeft de ftad eé iwacke plaets:

De muer is oud , en broos : indien ons ietwesquaet

Te wachten ftaet > het fou van die kant ftaen te v reefen.

Ar kil. De goede voorforg fal by tijd in voorbaed wefen

.

De fterkte van een plaets en fijn de wallen niec

»

Maer wei de tegenweer die 't kloeke krijgfvolk biet.

Wy hebben binnens muers ontrent vier duyfend knechten

Die wel gemoed zijn, enbereyt met ons te vechten

Selfs
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Selfstotdelefteman. Noch fijn wy boven dien

Van kruyt en loot , en ook van lijf-tocht wel verfien

,

Soo dat wy fijn beftandom een beleg te wachten.

Vtrntnb. Naer ik de faek begrijp foo fal de vyand trachten

Om fonder tijd verlies (Too dra hy fijne macht

Hier rontom Gorcum fal te famen fien gebracht)

Van alle kanten ftraxteftormenop de wallen

,

Om ons foo plotfelijk (is 't doenlijk; t'overvalien.

Egm. 'k Ben van dat oordeel mee. Beleggen kan hy niet

Indien men tijd van 't jaer en alles wel doorfiet.

Dc winter is op hand , de Merwen fal eaen yfen

,

En moet de vloot van hier wie (al haer leger fpijfen <

Arksl' En neemt het lukten haer dat met een fwacke vorlt

Het water open bleef , de Merwen onbefchorft

,

't Beleg wierd ruchtbaer aen onf* trouwe bloedverwanten

:

Ik fie aireets te moet haer hulp van alle kanten

,

En hoe dat datelijkden ftandaert wierd gericht

By alles wat aen ons in maegfehap is verplicht.

Egm. Onf' macht fal groeyen, en die van de vyand Wijten

Indien men in 't begin het fpits voor afkan bijten

,

Dies laet ons het geweld kloekmoedig tegen gaen.

Vtvn. Keert maer den eerfté Itorm dan is 't met hem gedaen.

Arksl. En hoe kan hy my doch met aenloop overvallen

Daer ik heb Vernenburg en Egmond in mijn wallen

,

Twee vrienden die men bey beft kent in fweet en bloed <

Egm. De ware toetfteenvan een vriend is tegenfpoed.

Vern. De nood doet alderbeft der vromen trouheyd blij-

ken.

Egm. Mijn leven is voor u. Vtrntnb. Het mijne van geli)ken.

Arksl. Des vyands bloed eerlang lanx defe lemmer druypt.

Egm. Soo lang het warme rood door mijne aders kruypt

EnUl het Willem noit aen mijne hulp ontbreken.

Vtrntnb. Mijn letten bloed- drup fal voor 't huys van

Arkcl leken*

Arktl. Mijn vriendé waer mee kan van my oit fijn beloont,

De trouheyd die gy my in defe toeval toont ?
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. 12 Den Ondergang v*n

Vtrn. Gy kont als op een klip op onfe vriendfchap bou-

Arktl. So lang ik leven fal blijf ik aen u gehouwen, (wen,

Vrou Jacoba. Leïenburg.
Was my o Leyenburg uw' trouheyd niet bekent

,

En dat ik niec en wift wac dienaer dat gy bent

,

Jk En fou u noit 't geheyra van defen boefem uytten.

Leytnb. Me-vrou houdt my voor fchuym van d' alder-

Indien ik immermeer het minfte titel rep ffnoodfteguyten

Van 't geen fy my vertrout. Soo lang ik adem fchep

,

En defe oogen het gewenfte licht aenfchouwen
Soo mag Me-vrou aen my als aen haer felfs betrouwen

,

Al wat fy my ontdekt dat wert by my gefmoort.

Vrou lae , Dat gy de wortel dan van mijne quelling hoort.

Het is om Arkel vriend dat ik my dus sa quellen

:

Hy is het die uw' vrou doet na de wanhoop hellen >

Ik maek u 't vier bekent dat defen boefem braet.

Ik wou 't wel dempen » roaer mijn trouwe feght wat raet ?

Schoon dat ik defe vlam wil fmoren > en verdooven

,

De liefde flaet de fchael van reden ftaeg naer boven a

En daer die meefter is IIaen allereden pal*

Ik open u mijn grond. O Leyenburg mijn val

J s naerder als men weet. 't Vier is te veer gekropen

,

Het merg in mijn gebeent' dat heeft het ingelopen.

Daer moet een plaefter fijn op defe diepe wond
Eer dat het erger werd. 'k Vind goed dat gy terftond

Gaet na de ftad om daer met Arkel van te fpreken

.

Groet hem uyt mijnen naem , en feght indien hy 't leken

Van defe wangen droogt , en mijne quelling Uuy t

,

Dat ik ("ikkrijg* een blos) my aenbie tot fijn bruyt.

|k fal de ftevens flux van defen oever wenden

,

En foo ik 't niet en doe moet my den blixem fchenden.

De kling en fal fich niet ontblooten van de fchee

Om Gorcum leet te doen. Seght foo hy my voldee

Dat hy dan lichtelijk de gene fou gebieden

,

Door wien hy fijn verderfalleenlijk kan ontvlieden.



Iwty
1
. fVïllBM VAn ARK EL. IJ

Dus wierd dacr wederfijts geen menfchen bloed geftort.

De verdre vyandfchap wiert daer door opgcfchort.

Men fou van nu voort aen in vafte vriendfchap leven i

De wederfijtfe hoon vergeten , en vergeven

Wy fouden ons geflacht faem binden door de trou.

En hy fou heerfcher fijn van al het mijn. Leyenb. Me-vrou

Wat hoor ik uyt uw' mond ! Hoe laten uwe lippen

Doorluchtige Vorftin foo laffe woorden glippen

Me-vrou die neem' in 't goed dit onderrecht van my.

Yrm I*c. Dat uwe rededoemt fpreekt mijne liefde vry.

Leyenh. Soo 't vrou Margriet verneemt fy fal het daer voor

houwen

»

Als ofik ietwes met de vyanden wou brouwen.

Soo hacr ter ooren komt dat ik by donkre nacht

,

My uyt 't kafteel begeef , en fpreek met vyants wacht >

Wat ftaet daer anders uyt als mijn verderfte hopen

,

Dies bid ik de Vorftin die doe haer oogen open

,

Ook ifler fwarigheyd op wat maniere ikraek

In ftilheyd in de ftad , en Arkel krijg te fpraek

,

Want laet ik door de trom defamenfpraek met vragen ,

Soo loop ik groot gevaer van 's vyants hinderlagen.

En roer ik maer in 't minft , *c zy trommel oftrompet

,

Soo breekt den bommel uyt , en alles wert belet.

Dus waer dat ik het vat my moeten fwarigheden.

Doch wil 't leven geern in uwen dienft belleden >

Sag ik de dood te moet ik foufe niet ontgaen

Wanneer dat u Me- vrou gefchieden dienft daer aen. (ken.

Vu lac. I k bid u fpitft uw' brein hóe dat gy 't beft fult ma-

Leyenh. Neemt nu het lukten myom binnen te geraken

,

En dat ik met gemoe de faek kon dragen voor,

En fijn verfteent gemoed gafechter geen gehoor ?

Vrou Uc. Meent gy dat hy geheel de reden is ontweken ?

Uymh. 't Geen dat ik vrees, Me-vrou , is voormaels al ge-

Vrou Uc.&e tuffe-loop van tijd is vol verandering, (bleke.

Ltyenb. 't En fal mynoyt ontgaen wat antwoord ikont-

fi"S- Als
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14 Den Ondergang vm
Als uw* heer Vader van onfterflijeker gedachten

De dood fag naderen , en dat fijn levens krachten

Hem drcygden te ontgaen was hy met u benout >

En wenften voor fijn dood u wei te fien getrout.

Daer wierter van den raed verfcheyc voor-geflaeen.

Maer 't fcheen den Hartoch hadd' in Arkel beft behagen

:

Hy gink de voorflag van den raed hier in voorby

:

lk wierd* ontboden , en de Vorft belaften my
Dat ik hem in *c geheym de faek eens voor fou ftellen

,

En fien of fijn gemoed daer heen fou willen hellen.

Ik gink , en droeg de faek op 't opgetoyfte voor

,

Maer echter kreeg ik in mijn boodfehap kleyn gehoor.

Het fwangere gemoed en kon fich niet onthouwen

Op 't huys van Beyeren fijn gramfchap uyt te fpouwen.

De klacht die hy my deed van aengedane fmaed

Heeft doe genoeg getoont wat nu te wachten ftaer.

Vrou la€. Uw?leggen dat beftaet wel eenigfins io reden

,

Maer als men wederom de grootefwarigheden

En 't dreygend ongeval neemt van deef * Stad in acht

Wat dat die haeft al ramp en fwarigheyd verwacht

,

En hoe die vier en fweerd bey even vinnich dreygen >

Soo fal hy (loofik) eer fich tot de rede neygen

,

Eer hy moed-willig felfs door fijn' hertneckigheyd

,

De weg tot het verderfvan hem , en 't volk bereyd.

Ltytnb. De tijd fal ieeraer zijn. Ik wens Me-vrou genoegë,
En wijl fy 't my belaft , ik fal my derwaerts voegen.

Vroulac. Gaetfondertijd-verlies.

Ltytnb. Ik hoop Me-vrou haeft fiet

Met wat forgvuldigheyd ik doe dat fy gebiet.

Le yenburg.

Gelijk het rappe ree dat om fijn dorft te koelen

Komtfoeken beek ofbron bevreeft is voor het woelen

Van 't bofch , en voor 't geruys der licht bewoge blaen
:

Op idertret blijft ftaeni
Kek-
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Rek-halfend om end' om metopgeftekcooren

Om 't nakend ongeval van wijt en fijt te hooren

,

Vol anxft , en lijk als voor eygen fchim beducht

,

Staeg veerdig tot de vlucht.

Soo kom ik eveleens hier dus ontijdigh dwalen

Onfeker of wat trooft , ofmijn verderf te halen.

Des vyands hinderlaeg , en onvoorfiens verraed

My ftaeg te wachten ftaet.

Als ik my wel bedenk ik fpeel hier met mijn leven

,

Enhebmyrukeloos op defe weg begeven.

Dat mijn lichtveerdigheyd my niet te laet berout.

Den vyand , en de nacht dient niet te veel vertrout.

Ik geef ontijdig my dus onder 's vyands wachten

,

Wat kan ik anders als een fchoot door *t lijfverwachten ?

Weg met fwaerhoofdigheyd. Vrees fet het quaetfte voor.

Het is begonnen , en het moeter nu mee door.

Arkel. Le yen burg.
Wat heeft heer Leyenburg u herwaerts aen gedreven *.

Uytnb. Dat ik my dus by nacht heb uyt het flot begeven

Is dat den droeven ftand van defe Stad my deert >

Dat ik al 't onheyl geern fag van u afgeweert

,

Want uwe tegenfpoed die fchijnt my mee te raken

Dewijl ik d'cer heb u in maegfehap te genaken

,

Dies-dunckt my dat ik wel een middel voor fou flaen

Waer door dat Gorcum fou het drcygend quaet ontgacn.

Ik maek my fterk de faek foodanig te befteken

Dat gy het leger haeft van hier Tuit op fien breken

,

Dit dreygend bloed-bad weer van uwen hals gejaegt.

Ja foo gy u in als na mijnen raed gedraegt

,

'k Sal niet alleen de kling haer in de fchee doen houwen

,

Maer (foo gy wilt) u met onf ' Hertogin doen trouwen.

nArkfl. Doen trouwen Leyenburg f Uw hoog gemoede

Vrou
Deed haer te kort indien fy foo laeg bucken fou.

Het huys van Beyeren moet naer wat hoogers kijken.

Ltytnh Ik bid u wilt doch geen onkondig oordeel ftrijken.
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Den Ondergang van

Gy weet niet hoe de faek gelegen is miffchien

,

Betrout u op mijn woord , en gy fult d'uytflag fien. (ken,

Arkel* Mijn landen fijn verwoeft, rnijnhuyfen afgebro-

Mijn fteden neer gerukt , en in den brand geftoken

Gelijken anders niet als een ongankbaer duyn

Van as en fteenen , en vanopgehoopte puyn.

Daer 's niet een boom omhoogh , 't is alles neer gehouwen

,

En fou Jacoba nu met Arkel willen trouwen

!

Nu feg ik , nu men heeft fijn trotfe borgt vermeit

,

Nu dat hy Everfteyn fiet in de Lek gewielt

,

Na dat men 't alles heeft ten vier en fweerd gegeven

Daer men het oude huys van Arkel in fag leven

!

Dit faelt daer nu maer aen , foo lang te woeden , tot

Haer vinnigheyd vernielt het voordreoverfchot.

Wel aen fy doe haer beft ons door de kling te hoonen

Men fal van defe fy haer weer de tanden toonen

,

Op dat fy leer , wanneer de nood gaet aen de man

Watop de vyanden geprangde wanhoop kan.

LeyenK Verblinden jongeling , ach doet uw' oogen open

!

Ofwilt gy uw' verderfal willens tegen loopen ?

Erkaut de fack ter deeg , en neemt een goed belluyt

Dat al deef
1 fwarigheyd by tijts noch werc geftuyt.

Gykond (indien gy wilt) hetdreygendonheylfchouwen,

En ftuyten al de ramp die voor u fchijnt gebrouwen.

Wat breng ik ons Vorftin ? Arkel Dat ik eer tterven wou

,

Eer datikoit met haer in echt vergaren fou.

Levenb. Is dit uw* antwoord?

Ark. Ja. Leyenk Ik fal de boodfehap dragen

,

Maer gy fult (vrees ik) noch deef fchamperheyd beklagen.

Arktl Wy fien het end te moet , en wachten met geduld

Wat voor oftegenfpoed ons noodlot noch vervult.

Rey van gevluchte Arkelfe Boeren.

SAX dtn btmtl meer tienden

Over 't land van ArkelS^m l
Haft
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Jonckbt. WILLEM, van ARKEL. IJ
Heeft ons nood lot niet voldoen

Met foodik in vlam te fitten!

Kan men ons hefmrde oefien

Nemmer dan genoeg verwoefitn ƒ

Onfe bergen volgcflapelt

In onsj'weet by eeugtfchrapelt

Sten wy wederom verbrant

Ofdoorkrijgslie aengerant.

't Greyn by ons in d'aerdgefmeten

Wertby anderegegeten,

Daer ons wijfs en kjeyne fcbapen

Die bier lanxdefiratenflapen

Snoeken naer eenflukjen brood

Tegenfirenge hongers nood >

Want wy hebben *t al gelaten

Aen de moedwil van [oldaten.

Vinnige oneenigheden

Watjmijtgyenland t en fieden

Ramp en onhtyl op den hals

!

Bittrekryg watbraektgygals (

Kjagen > kermen , weenen , juchten

Dat fijn uw'gemeene vruchten,

Roofen buyt voor de foldaten

Sijn ons dorpen , en boer firaten

Werden van de ploeggewent

:

Schuur noch berg is overent >

Ja de plaets draegt koren aren

Daer wel eer ons huyfen waren.

Dies O Hemel yftaeJ(t uw' woeden

En verwerpt defirenge roeden
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Op onshmm afgtfneeft

:

Onfe wohdtn tms uenteft

Voor uw'flnngt handgtflagen.

Wetrt doch , weert doch tens de plagen.

HET DERDE BEDRYF.

Vrou Ja CO BA.

GElijk het fchip in zee dat harde winden treffen

Het eene oogenblik fich tot de locht fal heffen.

En 't ander weder (chier fijn kromme ftt ve ftoot

Daer d'opgefplete zee de grond gelijk ontbloot

,

Soo werd ik even eens gefolt van mijn gedachten

Die nu vertroofting, dan mijn ondergank verwachten,

jvlaer als ik my bedenk ik heb een faek beftaen

Daer in ik my al vry te buyten heb gegaen.

Ik heb mijn eer geftelt in mijnes vyands handen

,

Wat wacht ik daer van af ais oneer en als fchande i

Had ik dit eer bedacht. Maer onberadevrou

Gy krijgt van uw • bedrijfnu al te laet berou >

En fult uw' lolUgheyd licht al te dier bekoopen

,

Doch het geworpen loot moet nu te gronde loopen.

iVlaer waerom alles dus ten quaedften ook geduy t ?

Wieweet wat Arkel noch metLeyenburg befluyt.

De nood die wetten breekt die fal hem overtuygen

,

En fijn verftcent gemoed doen voor de reden buygcn.

Men hiel hem redeloos , indien hy aen de vrou

Van Holland , Zeeland ,met Vriefland en Henegou,

En andere landen meer fijn weer-min fouontfeggen.

Sijn fwacken ftaet fal hem 't gevolg voor oogen leggen

,

En fchoon de min geen vat h3d op 't verftokt gemoed

,

Door nood dwang die hem dringt wert noch mijn hoop

gevoer.

Hoeikhetfchikdefaekenkannietfijngeprefen.

Maer waerom doch alweer mijn eygen felfs vcrwefen C

tiet

M
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lonkh*- WILLEM van ARKEL* 19
Het geen dat ik befta is eertijds meergefchiet.

Indien dat ik bcminikbendeeerftc niet.

Die fulks begeert te fien , die open maer de boeken

,

Waer in d' exempelen niet wijd en fijn te Toeken

,

Hy lees hoe Jafon van Medea wierd bemint >

Hoe brandend* Sappho tot haer Phaon was gefint

:

En hoe dé maegd (na dat fy door verliefde verfen

Vergeefs gefocht had hem fijn weeiliefd af te perfenj

Sich van het hoog gebergt heeft in de zee geftort

,

En door de wanhoop foo haer leven heeft verkort.

Hoe Dido , boven dit den hooft-man der Troianen

Heeft om fijn min gefmeekt in biggelende tranen.

Doch waer toe meer verhael i Men fag van alle tijd

Dat eenigh edelman wierdom fijndeughtgevrijt.

Dies loopen 't fpoor heel mis al die het daer voor houwen
Dat keur van huwelijk geen placts heeft in de vrouwen,

Infonderheydals wy, wiens trouwen meeft beftaet

TTyt inficht voor *t gemeen , en redenen van ftaet.

Maer Leyenburg die fchijnt al vry wat lang te toeven.

Kreee hy een ongeval het fou mijn ziel bedroeven,

'k Salhaeft den uytfiag fien. Het fchijnt de tijd fich rekt.

Wanneer ons hakend hert naer imands weerkomft trekt.

Leyenburg. Vrou Jacoba.
Den hemel fy gedankt ik ben weerom gekomen

»

En niemand van het hofmijn af- fijn heeft vernomen. •

Dus blijft mijn doen geheym. Dat maer de Hartogin

ïNu mocht van my verftaeneen tijding naer haer fin.

Mijn tong die fal met vrees foo barren antwoord melden

:

Waer toe fwaerhoofdigheyd t mijn doen is niet te fchelden ,

Maer Arkel gy fiet toe dat uwen hoogen moed
Sich niet en fmoor'in uw', en uwer boigcrs bloed:

Gy tergt de gene die de macht heeft fich te wreken.

Hoe bitter wil u dit noch in uw' ooge leken ,

Dus barren antwoord ! Wel. Uw' fchamperheyd die kant

Sich tegen een , die u te vinnich is getant

,

B 2 Sachc
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2o I>m Ondergang yin

Sacht daer 's dc Hartogin, Vrou loc. Uw blijven fchijnt n

Verhack ons hoe gy met uw boodfehap bent gevaren. ( jarc

XJw' wcfen (naer my dunkt) voorfpelt my niet veel goed

lk lees een quade maer uyt uw ontftelt gemoed.

Waft aengenacm , of had hy tot de faek geen ooren t

Ltytnh. Indien 't Me- vrou gelieft fy lal het van my hooi

Was oyt een Stad vol rou , vol droefheyt, envol druk

,

Neerflachtig , in de klem van 't nakend ongeluk

,

Soo ilTet Gorcum nu. De menfehen fich verfchuylen

Om in haer eenfaemheyd haer noodlot te behuylen.

't Is droefheyd om en d'om. Waer men fich keert of wei

Men hoort niet als een galm die fuchten opwaerts fent.

De Stad die dreygt fich in de tranen te verfuypen

Die lanx de wangen van den bangen borger druypen >

Die (en niet fonder re'en) voor vrou en kind bedeed

Heel anxftig van dit werk een fwaren uytfiag vreeft.

De vrouwen naerom hoog gevouwen handen recken

Om foo den hemel tot mêdoogen te verwecken.

Elk vreeft dac Arkel wacht het uyterfte geweld

,

En foo fijn ganfche Stad als in een bloed-bad ftelt.

Het volk dat kreeg wat hoop met dat ik was gekomen

,

Die ineen oogenblik haer weder wierd benomen , (<

Want met dat ik. Vrou lae. Maek kort > leit mijn gedult i

Ltyenb. Op dat ik dan tot (lot van mijne reden kom.
Na dat ik alles had aen Arkel voorgedragen

,

En naer mijn kleyn verftand niet over had gellagen

,

Verfekering gedacn met wat een dieren eed

Gyuw oprechte min had tegen my bckleet

,

Soo heb ik hem daer op heel ernftig voor gehouwen

jye fwarigheyd die hy kon weren door dit trouwen >

De ramp en onheyl die hy hier door fou ontgaen.

Gedurend dat ikfprak fag hy my vinnig aen.

Sijn oogea onder het gefronfte voorhoofd branden

Gelijk twee vlammen viers. Hy knarftctiop fijn tanden

En 't hert befwangert met een lang ver1 ropte fpijt

üerft teffens uyt , en my daer op in ' . .ücht fmijt.
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lonkh*. WILLEM van ARKEL. 21
oc dat den Beyer 'r huys van Arkel had getreden

,

Si;n landen gans verwoeft, fijn floten , borgt en fteden

1 Tot aen degrond verbrant , en hoe hy door het ftael. (hael.
VrouUc. Seg myfijn antwoort wantik haet die lang ver-
Leytnb. Hy nam veel liever fich met eygen hand het leven

/Als dat hy hem met u fou in de echt begeven. ( befluyc
Vrou loc. Wat fegtgy Leyenburg? Ltyen.Dh kreeg ik voor

Me-vrou onfchuldig my dat ik dees woorden uyt.

Vrou loc. O opgeblafe tong ! Dorft gy deef# antwoord
geven

Aen haer die meefter is bey van uw' goed en leven !

Gy dorft my weygeren, maer 't fal aen my haeft Itaen

,

Ofik u in gen! , ofongenaneem aen.

Men laet my wat alleen. O over bitfe woorden
Die my gelijkmijn hert en ingewand doorboorden ?

Onmenlchelijken menfeh hoe bent gy dus verfteent

,

Dat gy aen mijne min geen meerder heul verleent

!

Al had gy even als Achilles uyt de fchonken
Wan leeuw en beer het merg in plaers van mem gedronken

,

AA.1 had gy even als den tweeling , die de ftad

Wan Romen heeft gebout een minne moer gehad

,

Noch wierr gy meukbaerdoor geftorte vrouwen tranen

,

~>ies roemt gy u te recht afkomltich van Trojanen

,

n toont dat gy in aerd ALneas wel gelijkt

,

J w' ongevoeligheyd de fijne niet en wijkt.

lHoe dien ondankb'ren gaft fich eertijds heeft gedragen

,

En Didodie wel eer Princes was van Carthagen
Tot fuiken wanhoop bracht , dat fy met eygen hand
Het bloote lemmer in haer boelèm heeft geplant

Wert heden noch verfoeyt : dus fal men u ook fchelden ,

En eeuwen naer uw' dood deef ' uwe dwaefheyd melden.
Maer laes wat fcheld ik al ! Ga ik mijn oogen flaen

Koe groffelijk men 't huys van Arkel heeft mifdaen.
4k hoor de reden felfs mijn eygen vonnis fpreken >

iEn Willem is getergt om fich aen ons te wreken.
De kittelige fmaed , enaengedane hoon
Oiehy van ons ontfing verdient geen ander loon.

I

B 3 Wat
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Wat flater dan voor my rampfelige te wachten

,

Als dat mijn ziel fichquelt met trooftelooie klachten ?

O noodlot dubbeid wreed ! O tranen fonder heul |

Gy zijt voor mijn gemoed , laes ! al te harden beul.

Ablkel. Egmond. Veknenburg.
Dendageraed die ftaet om uyt de Maes te klimmen

,

En fchittert albereyds met koper-roode klimmen.

Dedonkre nacht verdwijnt , en glijt allenxkens heen.

Het gulde fterre licht , dat flus foo brandend fcheen

Wert nu gelijk als loof , en fchuylt fich in den hemel

,

Nochtans verneem ik niet , hoe wel het groot gewemel

In *t vyandlijke heyr fecht dat hy is ter been

,

En dat hy hier en daer fijn volk vaft trekt by een.

Het fy dan hoe het fy : foo hy heeft voorgenomen

Ons noch van defe nacht hier op het lijf te komen

Het fal al hacil gefchien , want tuflehen dag en nacht

Is 't dat men aldcrmeeft des vyands aenloop wacht.

Ik hebrontom de wal bcfichtigt , en in 't ronden

De poften overal wel , en befet gevonden

,

Een ider in fijn plicht : de hoofden niet alleen

,

Jvlaer het gemeene volk was wacker , en ter been.

Daer was geen flapen in de krijgslie , die by paren

ln 't wacht huys met de kaert , ofdambord befich waren :

Jk vont een ider een bereyt , en wel gemoed

,

Dat foo de vyand ons fijn macht op 't lijf wil fmijten

Hy over al fal op de punt van 't lemmer bijten.

Daer 's broeder Egmond , wel hoe vont gy 't door de Stad£ *

Eg*». Soodanig dat ik mijn genoegen heb gehad.

Op 't merktveld niet alleen , maer doorgaens in de ftraten

Daer heb ik alles wel gevonden , en gelaten

,

Het volk in wapenenbereytom fich te flaen

,

En met een kloekheyd op fijn vyand los te gaen

'k En wil niet twijfelen elk fal fijn eer betrachten.

Arkd. Wat brengt ons Vernenburg?

Vtrn. Wy hebben ftorm te wachten.
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De vyand is te roer , en heeft het harnas aen

Gelijk men uyt 't geknars van wapens kan verftaen.

Ons fchil wacht naer 't kafteel heeft overlang vernomen

Dat 't flot fich vjetdig maektom ons op 't lijf te komen.

Arkcl. Bereyt u vrienden tot befcherming van de Stad.

Egm. 'K heb altoos voor dat neft bekommering gehad.

Soo dra als defe Stad by my was ingenomen

Soo dacht ik ook het (lot in handen te bekomen

:

Ik had dien doren geern uyt onfe voet gerukt

,

Maer wat ik onderftont het is my al miflukt

:

Hoe ik het aenving naer belooven , of naer dreygen

Wou dat verraders gat fijn ooren nimmer neygen.

Vtrntnb* 't is tijd dat men fich ftelt tot tegenweer.

*Ark$L Wei aen,

Dees kling die fal 't geweld des vyands tegen gaen.

Leonore. Vrou Jacoba.
Hoe fieik u Me-vrou dus met bedrope wangen !

Vrou lac. Een yffclijke fchrik heeft mijne ziel bevangen.
O Leonoor ik ben ten uyterften ontftelt.

Ltonort. Wat is het doch Me-vrou dat u dus heeft se-
Secht uwe dienares de oorfaek van uw' weenen. (queft i

Vrou lac. De geeft van Arkel is my in mijn droom ver-

Die my helaes! veel ramp en onluk heeft vermeit , (fchenen,
En fijn gewifle dood 'genoegfaem heeft gefpelt.

Als ik het denk my dunkt dat al mijn hayren ri>fen.

J k voel een trilling noch door al mijn leden yfen.

Ik heb een fchrik gevat , die my niet ree ontgaet.

Wat heb ik hem gefien ineen bedroefde ftaet !

Niet als hy voormaels placht te fitten in defadel
Omringt van ridderfchap , en uytgekipten adel.

Niet als hy voormaels placht met 't glinftrend harnas aen
Gelijk hy was gewent wel eer ten ftrijd te gaen.
Niet met het hellemet vol witt' en roode veren
Bereyt ter loop baen tot het breken van de fpcren.

Aen fijnen erm en hing geen filvre beukelaer

Doorloopetwcemael met de roo getakte bacr.

B 4 'Ken
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2^ Den Ondergang van

'K en fag hem niet met fwcerd of wapentuyg omhangen

,

Maer als een zielloos lijf , fijn ingevalle wangen

Van aengebaeke bloed begruyfelÉ , en bemorft

,

Pe wonden dief gedrukt in fijn manhafte borft

Die fag ik ( ach ikfehrikJ van.Moeë en etter leken.

Hy was tot meer mael toeóm tegfrn roy te (preken

,

Maer door het fmckeo wier<d de flauwe galm geftuyt.

Ten letten barften dit ten bangen boefem uyt

,

Waekop Jacoba. Hoe ! 't Isrtu geen tijd om flapen.

Siet eens uw' Willem * en hoe fijne wonden gapen.

Siet hoe hy van uw' volk isderelijk vermoort

,

Gekerft gelijk een vis $ en in fijn bloed verfmoort.

Voldoet uw bitfheyd nu uy c defe lauwe beken

,

Die allefins uyt dit gemartel t lichaem leken ,

Op dat de wraeklutt en de lang gedragen haet

Sich in het Arkels bloed eens fat fuyp , en verfaet.

Soo ras en had de geeft deel'*- woorden niet gefproken.

Ofin een oogenblik was hy mijn oog ontdoken.

De fchrikontwaekte my , en ik fproog over end ,

Sag om en d
Jom , maer laes! vont niemand daer ontrent.

Leo». Me-vrou ontfet tig niet dat fijn maer fware dromen

Van droefheid voort gcteelt . Droogt defe bracke ftromen.

TJ w' wijfhoop ik dat dit haeft verwerpen fal.

Vrou loc. Mijn hert my overtuygt van hakend ongeval.

Ik vrees men fal eerlang vin wichtig onluk hooren

:

Indien dat Ar kei hier komt in fijn bloed te fmoren

,

Mijnhanden ful ' en my verfuypen in het mijn

,

Want ik fal van fijn dood de wreede oordek zijn.

Soo hy hier ft ruy kei t in de bloey-maend van fijn leven

Dit is de hand die hem den doodtteek heeft gegeven

:

Sijnbloeddateys de wraek van niemand als van my.
Leon. J k bid Me-vrou die denk dat het maer droom en zy

.

Wilt uw' onftelt gemoed doch watte vrede ftellen.

Vrou lac» Neen defen droom - geeft komt my hier voor niet

niet quellen *

Ik vrees gy fult de dood van Arkei fien eerlang

,

Eb in fijn nederlaeg ook mijnen ondergang.
Rey
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Rey van Gorcumfche Jonk-vrouwen.

S A N G.

Minnegod die voor uw* fchicbten

Al wat leven heeft doetfwichten ,

Die wel eer de hoogt goon

Deet verlaten haren troon ,

Waer is nu uw hoog vermogen

Tegen redenfoo verbreyt ,

Wylgy defefehamperheyd

Nu in Arkei moetgedoogen.

TEGE-SANG.
Om Ompbale te beminnen

Dwongtgy Hercules tot [pinnen

Daer dit ongenadig wout

Heden noch de naem van bout,

Toont infijn nakomelingen

Dat het welgeftepe fpits

Van uw foo vervaerdeflits

Hem foo wel als hoer kan dwingen.

S A N G.

Wat in boffen , wat op boomen >

Wat in foet ofbrêcke flroomen

Wat dat in de velde woont

Sich aen ugehoorfaem toont»

Ja de barre Noortfe beeren

Midden in defirenge vorft

Kannen noch uyt hare borft

Uwgepunte fchicht niet weren*

TEGE-S ANG.
En hebtgy op uwe kplyr

Kjachteloofe minne fioker

Niet een pijl foo fcherpgetant

Dat hy fich in 't ingewand

B 5 tan
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26 Den Ondergang van

Van den jongen beer kan hechten

!

Hangtuw tuygjen aen de wand

Wijl dat uwe Jlappe hand

Anders niet weet uyt te reebten.

S A N G.

Gy die 't al in min doet blaken

JQ>nt gy Wiüems borfi niet raken I

Selfs de vlieg, de mug ,di mier,

lahetalderkleynjledter

Voeld uv minnegloedvan binnen,

Kjtyntn groot al vatter leeft

Tot de liefdefich begeeft,

%et > en aerd » en locbt beminnen,

TECE-SANG. . , vi

Gatten loet uwflompe Hitftn

Op des klepels aenbeeld
\
pit (en

,

E»gy blonde fchuymgodin

Spant met hem uw krachten in

Om dit onheyl op te fchorten.

Stuyt de e s wreidt men/the moord

Dw hier ftaet in haer gehoor

t

Eer de kling komt bloed te forten.

VIERDE BEDRYF.

Bb.edeb.ode. Heer Barnakd.

O Hoog geleerde man , puyk der gekroonde vad'ren,

Uw woorden moedigen het bioed in onfe ad'ren

,

"Uw godgeleerde tong heeft onfe «iel geraekt.

Gy hebt den boefem van den krijgsknecht weg geraaekt,

Hy hoorden uw gebed niet fonder natte wangen*
Men fag de druppelen op fijne kaken hangen

,

En 't uytgeperfte fout liep lanx fijn knevels neer

Eerdat hy wederom de hand floeg aen ' t geweer.

Dus
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Dus kan een leeraers tong felfs d'alder roufte gallen

Geraken aen de ziel , en in den boefem taften. (gedreygt

Heer Bern. Wanneer de menfeh van dood , of onheyl wert

Dan is het dat hy 't oor flu x tot fijn leeraer neygt

,

Wanneer hem tegenfpoed en ramp dreygt aen te treffen

Dan kan hy hert en hand wel naer den hemel heffen

,

Maer met de vrees van *t quaed Gjn ootmoed glijt verby

,

Het hert wett wederom op nieus verfteent , en hy
Leeft weer , als of hy hier fou honderd jaren wefen

,

Hoewel hy dik dan veyg , ja veyger is , als defe

Die nu ten ftrijdc gaen. Dat ider een bedacht

Hoe dat de dood dik komt gelijk een dief by nacht,

En hoe dat aen den dis felfs tulTchen broodt en lippen

Een kleyne toeval ons de ziel kan doen ontflippen

,

Dat ider feg ik dit met aendacht lag te moet >

Jvlen (ou foo 1 ukeloos niet leven als men doet.

Maer fchoon gedurigh men het ftervcn fiet voor oogen
In anderen , noch wert men daer door niet bewogen.
Vergeefs het voorbeeld van den evenaeften leert

Hoe rasden broofen menfeh tot ftofen aflTche keert

Ivlen (iet verby fijn deur fchier dagelijks opbaren

De lijken dragen van die fijn bekende waren

,

Men fet niet uyt den huys de voeten in de kerk

,

Ofaenftonts treden fy op d'uyteehouweferk

,

Hier van een bloedverwand , daer van een welbekenden
Die kloek en wel te pas (foo •ticheen) fijn leven enden.

Hier weer van een die van de dood wierd weg gerukt

,

En als een bloem in knop ontijdigh afgepluckt.

Daer vind men weder dat het graf-fchrift is telefen

Van hem die onlanx noch foo dapper placht te wefen.

Ach ! dat men dat bedacht , fijn defe weg gehaelt

,

Het geen ick fchuldig blijf dat hebben fy betaelt.

De tijd die fal miflehjen haeft komen dat ik 't leven

Aen die 't my heeft gegont ook weer fal moeten geven.

De dood heeft haer getreft ,maer heeft fich felfs vergift.

Sy had op my gemikt > en heeft haer erm gemift >



28 Den Ondergang van

Hy fal eer lang mifichien een ander pijl gaen fcherpen

,

En my die on verfiens in mijnen boetem werpen

.

Dies is het tijd mijn ziel dat gy u voor bereyt.

Op dat gy wel gemoed 't onfeker nut verbreyt.

Bred. Mijn ziel verheugt fig Heer, in u te hoorê fpreken

,

Maer /als gy weet ) de tijd gebied my af te breken

Het volk tot aenloop ree ftaet oaer mijn kom ft en wacht.

Har Barn. God geef dat die met winft ten end mag fijn

D ieuwe hoofden wil met fegeprael bekroonen. (gebracht

Bred. Den hogen hemel wil u al uw goedheyd loonen.

Ik blijfaen u verplicht. Uur Barn» Gaet neen , en Godde heer

Die geefdat Brcdero verwionaer weder keer.

Vrou Jacoia. Leonore. Hut Barna rd.

My dunckt 't gefchiet hout op.
Leonore. Gewis de trompen Twijgen >

Dies fullen wy door d'een ofd'ander tijding krijgen

Hoe dat fich het gevecht al toegedragen heeft.

Vrw loc. 't fs alles wel indien dat Arkel maer en leeft.

Leonore. Ik hoop dat gy eerlang de tijding fult ontfangen

Dar hy noch levend is Me-vrou , en uw gevangen, (bracht

:

Vrou loc. Ach ! datmy imaad maer foo goeden kondfehap

Maer mijn befwaert gemoed het tegendeel verwacht.

My dunkt ik (ie geftaeg een herwaerts komen loopen

Die droeve tijding brengt. Leon, Laet ons het befte hopen

,

Het quaed komt ttjds genoeg.

Vrou lag, My dunkt dat ik het hoor.

Leon. De vrees Me-vrou, die ftelt altoos het quaedfte voor.

Hebt gy niet Brederofoodanig laft gegeven ,

Dat hy (was 't dpenelijk) hem fparen fouin 'c leven, (vuyft

Vrou loc. Maer hoe fal hy dé kling hem wringen uyt de

Soo lang de ziel niet uyt het lichaem is verhuy ft <

lk vrees hy levend fich noit fal gevangen geven. (ven.

Leon. Als men fich fiet vermant men doet al veelom 't le-

Vroulac. Ik ken fijndapperheyd.

Leonore. Gins komt heer Bernard aen.

Vroulae. Wat nieuws brengt gy ons Heer ? gykomt van
binnen gaen *.

Bttr
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lonkh*. WILLEM van ARKEL. 29
Har Barn. De Stad is over , en de vyand is verflagen

,

Dies ga ik vrou Margriet dees blijde tijding dragen.

Vroté lac. Hoe is 't met Arkel doch ?

Hur Barn. Helaes ! Vrou lac. Maek ons bekent.

Hetr Barn. Dien Heer die heeft de loop des levens nu vol-

De dappre jonge ziel is 't lichaem nu ontflopen , (ent

,

Naer ik het gulfend bloed fag uyt fijn wonden loopen.

Vrou lac. O Hemel wat ik hoor ! O doodelijke maer

!

Is Willem 't leven quijt , het mijne loopt gevaer.

Segt my , ik bid u fegt , had hy de geeft gegeven

Wanneer gy hem verliet i H. Bom. Doe was hy noch in't le-

Maer lijk als levenddood, dat alle oogenblik (ven.

Daer niet tc wachten ftondt als d'alderlefte fnik.

In foo een toeftand heb ikhem op ftraet gelaten

ln bloeden flijk gerolt , en van fijn volk verlaten.

Vrou lac. Indien dat gy voor my oit goedheyd hebt gehad.

Soo bid ik Vader keerc met ons weer na de Stad

,

Ach ! brengt my daer hy leyd die my met hem doet fterven.

Hetr Barn. Me-vrou bedenk haer doch.

Vrou lac. Kan ik dan niet verwerven

Dat gy my brengt daer het gemartelt lichaem leyd <

Vermag mijn fmeeken niet op uw ecrwaerdigheyd

,

Soo bidickandermael laet defen filten regen

Die lanx mijn kaken rol t u doch foo veer bewegen.

Hetr Barn. Me- vrou, ikbidudoch, bedenkt wie dat gy
Eer dat gy uwen naem door defen handel fchent. (bent

>

Indien de Hartogin fich dus toont uytgelaten

Om Arkel , denkt hoe fal de werelt daer van praten.

Ontfchuldigt my dat ik u feggen moet dat d'eer

Van fuiken Vrou als gy is uytermaten teer.

Indien fy derwaerts loopt het fal voorwacr niet fluyten

,

Dies bid ik Leonoor , helpt my haer opfet ftuyten.

Uon. Me- vrou , fie eens 't gevolg van defe faek te moet

,

De opfpraek van het volk moet immers fijn verhoer.

Laet u door reden van de Vader wederhouwen, (fchouwen,

Vrou lac. Ik wil het levend lijk voor 't left noch eens 3en-

Op
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2o T>en Ondergang van

Op dat mijn Willem van Jacoba werd omermt

,

En 't ftervendaengeficht foodanig wert bekermt

,

Dat mijne oogen in haer uytgeftorte plafien

Het bloed en vuyligheyd van fijne wonde waflen.

Gaet met my wederom. Vermag mijn bidden niet

,

Soo wil ik dat het dan als door gebod gefchiet.

Op dat wanneer de fon fijns levens komt te duyken

Ik met de laefte kus mag fijne oogen luyken.

Wat wederhout gy my , ai Vader, laetmytoe

Dat ick aen Willem noch dees lefte vriendfehap doe.

Lenore. Gy fiet haer opfet mee geen reden is te weeren.

Heer Bern. Wel als het wefen moet foo laet ons der

waerts keeren.

Vrou lae Laet ik den ftervende voor 't alderleft eens fieo.

Beer B. Al dat Me-yrou gebiet dat fal vanons gefchicn.

Vrou Jacoba. HwBbrnakd. Leonore.

DAt deftandaerts en dt vanen

Sicbnu doofen in mijn tranen

:

Jn deplaets van lauren blaen

Sy het treur, kleed aengedaen.

'# Rou- tapijt behang dejolen

ln deplaets van fegepralen ,

Dat depunt vanfpies tn fpeer
JMk het opper ft onderff keer.

Betgeweer verkeerdgegrepen

Laet depunt lanx d'aerdeflepen,

D4i de veld-tromfich verdooft ,

En met baey haergalm berooft >

Op dat onje droeve ooren

Baredompe rou-mars hooren.

't Helder tijllenfy belet

Van devrolijke trompet >

Laet het doove mondhuknemen ,

En met my 't verlies betreuren

Van den Braven longen Held ,

Voor mijn tygevoik geveld >

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



lonk})*- WILLEM van AR KE l. 3!
Door mifn e^gen hand doorft<ken,

Oogtt'Jiort xryganfcbebtekfn.

En verdrinkt mtjn droefgemoed

In ten brtkjy tranen vlotdt.

Bedroefde fegep. ael ! Rampfalig overwinnen!

Gy brengt my een verlies dac my gaet aen dc finnen

,

En fchoon dat gy het hert van ider een verheugt

Treurt dccf ' 1 ampfalige in 't midden van de vieugt,

Hoe dat ick meerder Ge dat and.e iïch verblijen

,

Hoe dat ick meerder voel de rou mijn ziel dooi inijen.

Waerom ofLach*, fis voor my dan langer ipint,

Dewijl ik in mijn dood mijn welbehagen vint *?

En gy moordadig ftael hebt gy hem neer gehouwen >

Waerom en deed gy my niet mee de ziel uytfpouwen
;

Of waerom wring ick u niet met mijn eygen vuyft

In delen boefcm dat het bloedt daer henen p; uyft >

Om foo de tochten van mijn adem af te tappen

,

En d'afgeltefde fchim mijns liefs te moet re Happen ?

O Willem ! heeft deel ' hand u w's levens draed gekort

,

't Is reden dat fy mijn moordadig bloed ook ftort.

Neen , neen , het noodlot houd I acoba beft in leven

,

Om haer verdienden loon van dcfe moord te geven.

Rampfaüge w at w il van u noch zijn. Heer Bern. Me-vrou
Geeft aen de reden pla< ts, en maiigt uweniou.

Gaet doch het vooi bdchik des hemels moedig tegen.

Vrou iac. De wond die Willem kieeg heeft ook mijn ziel

doorregen.

Sijn dood die he. fr ni'jn hert gelijk als tocgeklemt.

Den hemel Vader , heeft tot mijn veide^fgeftemt.

Hur Bern. Neemc toe vlucht tot geduid en wilt deef 'tra-

nen Ik 1 pen,

Geen knaging van gemoed en kan de dooden helpen.

't Is vruchteloos Me-vrou , dat gy u fe! fs dus quelt. (helt»

Vrou lac. Ik voel dat mijn gemoed heel na de wanhoop
Heer Bern. De reden moet her zt y! noit voor de droefhcyd

Laet uw' kloekmoedigheyd in dele toeval blijken, (ftrijken

.

Den
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2 Den Ondergang van
5
Den hemel fencu du op dat cUef' tegenfpoed

Een ware toct-fteen fy van u manhaft gemoed.

Stuvt defe tranen dan dieu niet konnen baten.

Vroulat. Dedi oefheyd wil foo ras den boefem r

Die als fy in de ziel recht plaetsgenomen heeft

Niet anders alsdoor tijd gthoor ten rede geeft.

Dus wie te haeftig poogt fijn tranen op te fchorten

Doet die in tegendeel meer biggelenen ftorten.

Mijn liefs vermoorde bloed % o Vader , ïsnochlauw

Sijn diepe wonden fijo voormy noch al te rauw

,

Ik voel die noch ce vers mijn droeve ziel Doorbijten

,

Daer is niet als de tijd die mijne rou kan flijten.

Dus fucht i Jacoba fucht , den baogen boefem uyt

,

Tot tuiTeloop van tijd aeef* uwe droefheyt ftuye.

Rey van Arkelfe , en Hollandfe Soldaten.

Den braven Willtm met te [paren l

Kjiftgvjijn boom du levensom

ftiet in firn dorren ouderdom ,

Matr dus in 't bloeyen vanfijnjaren

!

R. V. H.

O al te dieren lauren blaen

JAaerfehoon ofHolland (egepraelt ,

De winft wtrt al te dier bttadt ,

Met onfes Veldhors bloed en leven.

Waer is nu Breroers kloek Mtyd

R. V. A.

Waer is nu Arkfis dapperbeyd

Die kprts fooglom in iders oogen s

Waer is nu fijner armen kracht
Dit
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lonkht. WILLEM van ARKEL. 33
DicHoUanddikmaetvfcktik ombracht.

. R. V. H.

Alfaem gelijken rooclt vervlogen.

R. V. A.

Op hoop vénu beroemtgefloéht •

Hwr fep w« */ het groot verwacfo

Dat Arkei moft door u bekommert

De dood dié u het leven rtêm

Sal licht beletten twenfiam

Het erven van twee Hartogdommen,

Rl V. H.
Een oorlogs man is als eenglas ,

Al is hy kloek , fterl^ , wel te Pas ,

Een pijlof kogel doet hemfierven ,

Als *t loot htm door hetliehatmfntjt

Hy ratkt het broofe leven quijt

Gefwinder alseen Jermk, oenfeberven*

R. V. A.
Kjtnfchoonheyd , kan bevallikheyd ,

Kjtn oorloogt deugd , kan dapperheid

Dan by de doodgeen voorfprael^fireckfn 1

R. V. H.
Hoegroot de deugd van imandfy
Sy koopt haer van de dood nietvry ,

Geenfchoonheyd kan onsdagen reeken.

HET VYFDE BEDRYF.
Heer Be&Nard. Leyenbukg.

WAt fegt gy is fy dus op Vernenburg gebeten ?

Leyen. Soodanig dat ik vrees , dat fy fich fal vergeten,

Enop het moord-toneel doen Horten 's Graven bloed

Soo goede voorfpraek het niet tijdelijk verhoet,

Haer gramfchap loopt te hoog.

Heer Bern. Men moet de faek beletten

,

En fien met foetigheyd haer gramfchap te verfettcn.

G in
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*4 Ondergang van

Indien het doenlijk is. Leyenb. Wat dat het groot gefag

Van vader Bemard by de Hartogin vermag

Daer van is d'uytfiag my ver(chcyde macl gebleken

,

Dies bid ik vader fiet ofgy haer kont verfpreken

,

Gelegentheyd die geeft u dik by haer gehoor.

Hout haer de keten vandes Graven maegfehap voor

,

Wat bitteren gevolg dees faken naer haer trecken

,

En wie fy doordees dood tot weerwraek op fou wecken

Indien dat uwe tong haer beft hier in wil doen

Soo hoop ik dar fy fal dit ongeval verhoen

,

En dat Jacoba fich in gram Tchap niet fal wreken ,

En in des Graven bloed haer bit fe handen Heken.

Beek haer de wreedheyd af, preekt haer fachtmoedigheyd

Op hoop of haren toorn daer door wierd' ncergeleyt.

Heer Bern. Mijn tong die fal hier in een willich vooifpraek

wefen. (te vrefen.

Leyenh. Daer dient geen tijd verfuymt , want vader 't ftaet

Dat den gevange werd in *t heymelijk ontzielt

,

Dies was niet quaed dat gy u ftadich by haer hielt»

Soo kont gy over alop ha» en handel paffen

,

Eer fy ons door de kling mocht komen te verraflen.

Hetr Bem. Men fie dat men voor eer ft haer gramfchap krijg

aen 't ftaen.

Leyenb. Verkrijgt men tijd gewin , foo fal de reit wel gaen •

Heer Bernard'. 'j'Yrw Jacoba.
Ik bid de Hartogin wil dit wreed opfet breken. (ken.

Vrott loc. Neen* neen, fijn mifdaed fal hem nu in d'oogen le-

Ikfal met Vernenburg gaen maken kort geding ,

En fijn bedreye quaed doen ttraffen door de kling

,

Heer Bern. Die fich in gramfchap wreekt krijgt licht beroa

van 't wreken. (gen fpreken.

Vroulac. Dat quaed doen werd' geftraft kan niemand te-

H. Bern. De gramfchap in de ftraf fich licht te buyten gaer.

Vrou lac. Sijn dood is maer gevolg van voor bedreve quaed.

H. Ber.H oe groo t er quaed Me-vrou,hoe grooter eer verge-

Een prins die wert bemint die quijt fchelt en laet leven ,
(ven.

Maer
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lonhh*. WILZIM van ARKEi:
Ivl aer die verfekeringdoor fijne wreedheyd fockc

Wert van de fijne welgevreeft , maer ook vervloekt.

Vrou Uc. De fiappe meefiets dik verrotte wonden maken.

Heer Bern. De* wreedheyd menichmael deed Vorften fetel

Dies is 'c van ouds gelijk een gulde fpreuk geweeft (kraken

,

Dat beter is bemint tewerden als gevreeft.

De gramfchap die moet noit der Vorften troon beklceden*

Wilt gy een voor- beeld fien ? Auguft wel eer den tweeden

Der Roomfe Kaiferen die fiet hoe dat verraed

Aen alle kanten na fijn kroon en leven ftaer.

Schoon hy de plichtige tot meertaael toe doet fterven ,

En der verraders nek door beulen hand doorkerven

,

Schoon dat de moord-bijl woet ,noch blijft hy ongeruft

»

En wert van tijd tot tijdvan nieuw verraed bewuft ,

Nu had hy Cinna voor door 'r fweerd in 't bloed te fraoren >

Die met fijn aenhang had des Kaifers dood gefworen.

Dit merkten Livia , de wijfe Keyferin

Valt hier op haren Heer met defe woorden in

,

't Is lang genoeg gemoort. Wat ftort gy langer plaflTen

Van bloed » vergeefs hebt gy uw hand daer in gewaflen >

Dies fou ik > feyt fy > nu een ander weg inflacn >

Mijn 's vyands woeden met beleeftheyd tegengaen

,

Miffchien recht gy meer uyt door goed doen als door toren ^

En fult uws vyands haet in uweeoedheyd fmoren

Als fijne boofheyd door uw weldoen wietf* befchaemt.

0 rede die te recht een Kaiferin betaemt

!

Auguftus volgt haer raed , doet Cinna voor hem komen

,

Ik weet , feyt hy , al *t geen dat gy hebt voorgenomen

Uw heelen aenflag is bekenten openbaer

( Hy noemt hem voorders tijd , met wie , en hoe , en waer)

1 ft hierom dat ik u heb foo veel goed gegeven ?

Heb ik u hierom tot foo hoogen ftaet verheven i

Gy weet , ö Cinna , wat ik u heb goed gedaen.

En gy in tegendeel gaet naer mijn leven ftaen.

Nochtans vergeefik 't u. Was ik u vriend voor defen

'k Sal dit onaengefien altoos de fel tde wefen

C 2 Die



Den Ondergang van

Die ik te vooren was. Laet ons nu fien voortaen

Of ik beft goed doen kan , of gy het goed ontfaen.

Den anderen ftaet verfet , het Ichaem-rood blooft lijn kaken

:

Het hert van't quaed bewuft kan *t fchennis niet verfaken.

»t Gemoed dat voelt fich van deel ' weldaed overtuygt

,

Dieshy oodmoedig fich aen *$ Kaifers voeten buygt >

En feyd , ó Vorft , hoe kan ik danks genoeg bewijlen

!

Wie Tal Auguftus deugt naer fijn verdienfte prijfen

Die quaed met goed beloont ! Soo lang ik levend fy

Soo blijfik hem getrou , en mijneeflacht met my.

1 ndien hy door het fweerdhem 'tTeven hadbenomen.

Hy had in plaets vaneen , tien vyanden bekomen

,

Daer nu in tegendeel fijn goedertiei entheyd

Veel eeuwen naer fijn dood geroemtwert » enverbreyt.

Dit is een voorbeeld dan dac alle groot e heeren

De plicht behoorden van fachtmoedigheyd te Ieeren.

Een deugt die plaets heeft fclfs in *t fprakeloos gediert.

Hoe 't eelder is , hoe *t meer den overmanden viert.

De Leeuw het uytftek , ja de K onink van de dieren

Slaet fijn gepunte klauw in mufkelen en fpieren

Soo lang als men fich weert , maer fijne grimmigheyd

Bedaert fich alfoo ras als fijnen vyand leyd.

Het tegendeel gefchiet van wolven en van beeren

,

Die felfs tot in de dood den neergefiagen deeren.

Die in de beeften frlx wil voorder leeren , fie

Alleen op 't voorSeeld van de kleyne honichbie

:

Soo imand haer verfeer t , fy ftl haeraenftonts wreken

,

En haren vyand met het vierig angel fteken

,

Daer haren Konink is van angel onverfien

,

Enongewapend om fijn vyand punt te bien*

Dit voorbeeld leert » en leyt de menfeh gelijk tevoren

Dat fich een Vorftof Heer nok wreken moet uyt toren.

K. I4c. Die *t quaed doen niet en ftraft mackt dat het quaed

doen groeyt ,
(men fnoeyt.

HterBtm. Die 's vyands halfen kerft doet als die boo-

Die als hy door de bijl de tackenkomtte knoten

Krijgt wederom in plaets van een verfcheyde loten.
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lonkh*. PVILIEM van AR KEI, 17
Gact ook foo met dc ftraf, een vyands bloed geftort

Somtijdseen heel gedacht tot weer«mek prangt en port.

Celuckic is de Vorft die d'onderdanen minnen

Om dat üjn deugden haer quaedaerdigheyd verwinnen

,

Maer ongeluckig is hec end van die geweeft

,

Die van den onderdaen gehaet wierd , en gevreeft

,

Dus hoop ik dat Me-vrou haer gramfchap fal bedaren

Eer dat fy met de ltrafdes grave voort fal varen. (hoont.

Vroulae. Gy weet niet hoe ik van fijn boofheyd benge-

Httr Bem. Te meer blijft hy verplicht indienmen hem ver-

fchoont. (toonen

Vroulae. Hetquaedteftraffen, en het goed met deugd te

Houd Vorften in haer rijk , en Kaifers op haer troonen

,

Dus moet het quaed fijn ftraf , en deugd fijn loon ontfaen.

Hetr Bern. I k hoop Mc-vrou die fal fich wijflfelijk beraen.

Kro« Margriet. Leyenburg.
Nu (hoop ik) fien wy 't end van dit rampfalig twiften

Dat foo veel menfehen bloed aen weder fy verquiften.

't Herdneckig Gorcum dat is nu in ons geweld

,

De hart-fcheut van den ftam van Arkel is gevelt

,

Het maegfehap dat hem in de nood placht aen te hangen

ls meeftm delen flag gefneuvelt , ofgevangen. (thuys.

Levenb. Dus krijgt hoogdravendheyd de ftrafdes hemels

VrouMarg. Ik vrees nu niemand%»eer van dat hoogmoe-

*t Is onder , en het fal foodanig onder blijven , (dig huys.

Dat niemand fich van haer aen ons fal derven vrijven.

De neerlaeg van de Soon , en 's Vaders hechtenis

Maekt datter nu van hier niet meer te vreefen is.

Geleewiekt is haer macht , vermorfelt haer vermogen.

Leyenb. Een grooten doren is uyt Hollands voet getogen

oordefenederlaeg. VrouMarg. Defegendieisgroot,

n fou noch grooter fijn > t'en waer mijns Veld - heers dood.

't Gewicht van dat verlies maekt ons een dier verwinnen.

Ley. Had Gorcum niet geweeft vol van verraed van binnen,

De winft had ons wel licht op meerder bloed geftaen.

Vm Marg. Verhack ons dan hoe dat het alles is gegaen

,

G 3 En
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Den Ondergang van

En hoe dat Bredero en Arkel quamom 't leven.

Leyenb. 't Beöemde teyken was aen d'onfenau gegeven^

Elk toonden fich ftrax ree , en willich tot gevecht.

Men taft de wallen aen de ftormleer wcrt gerecht. < ijtt i C:

't Gefchreeu verheft fich van demoedigc foldaten r1(

Begeench of om bloed te tappen » of <e laten. n; v

De vyand roept terftond ter wapen doot de trom

Dewijl ons volk de wal van alle kant beklom. ;

Men lag eenleeuwen moed in d'onfe: onder allen

Was Btedero felfs mee van d'eerftop *s yyands wallen \

En gink in dapperh ;yd ons volck gettadich voör.

Jn fpijt van tegenweer foo dringen (fonfe door. <

Wy vallen fteewaerts in. De vyanden verfchijnen

In oording , Arkel trad aen 't voorhoofd van de fijne

,

En fchoon ofReynout hem ontfangt met leeuwenmoed

,

Hy wort van Willem met gelijke munt begroet.
*

Het regent wederzijds een hagelbuy van ballen

i Die menich eerlijk man van haer en ons doet vallen

,

Tot dat men endlijk floeg de handen aen de fpies.

Hier fcheen het dat de kans van onfe vyand wies.

Hy dringt hert op ons in : ons volk geraecktaen 't wijken

Weer rugwaerts uyt de ftraet nu overdekt met lijken

,

En fchoon heer Reynout haer vermaent tot tegenftaar

,

Sy deyfen echter ftaeg »*en wijken hand voor hand.

De nedeilaeg die fcheen voor ons geheel op 't hippen.

En *s vyand moed die wies , met gaet van Dreuten glippen,

En fcheyt fich buyten noptop 't onverfienfte van

Het volck van Arkel afmet vijftien honderd man

,

Rukt na de brug- poort toe , die doet hy openbreken,

- En is door Dalem voort naer Gelderland geweken.

De vyaud die eerft fcheen voorfpoedig in t begin

Raekt hier weer over ttaek , en krijgt de wind voor in.

De kans die keert. Ons volk met neer geboge koppen,

Dringt weder tot hem in , en boort in fijne troppen.

De heete menfche moortgink hier te recht eerft aen.

De Moleftraet die fcheen in vlam en bloed te ftaen.

He
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lonkh*. TVltLEM van ARK. 'EL, 39
. /ederfi jds gefchreeuw , dekrakende

De donderende trom % de yllcndetrompetten

Verheffen fich om ftrijd. Ons volk grijpt nieuwe moet

,

Én dringt de vyand foo weer rugwaerts voet voor voet.

Gelijk een tiger van.het hoo§ gebergtkomt rollen

In 't facht gewolde veepm fijnendarm te vollen

»

Ofals een water It room komt (tarten over 't veld

,

j
En fich de koren halm doet buygen voor 't geweld

Soo fag men Arkcl doe inons ioldatcn woeden

,

't Scheen dat dees tegenfooed fijn dapperheyd nochvoeden

,

En dat fijn gramme vuy ft nu niet als lijken floeg

,

En wie fy tegen kreeg de ziel uyt 't lichaem joeg.

Den heer van Bredero die weert fich van gelijken

,

En doet fijn dapperheyd aen fijnen.vyand blijken

,

Hy dringt met Leeuwen moed ten dikfte van haer in

Begeerig of fijn dood te halen , ofgewin

,

Tot dat den braven held doorboort van wonden fneuvelt

Naer dat hy fichrontom met lijken had omheuvelt.

In 't left wierd Arkel mee tot meermael toe gewond

En fchoon hy ftiuykelde , rees telkens weer en ftont

Noch leunend* op fijn fchild i waer in de roode baren

Van 't afgefypelt bloed nu niet meer kenbacr waren >

Nu mannen nu is 't tijd dat ider van u toont

Wat onverfiegthcyd dat in uwen boefem woont,

Noit kan een eerlijk man roemwaerder doot verwerven

Als voor fijn vrienden , Stad, en Vaderland te fterven.

Dus fprakden jongen Heer , en gafde fijne moed
Tot dat hy neder feeg , nu wit, en Aju gebloed.

Soo ras was Arkel met ter aerden neer gefegen

Sijn volk dat heeft de fchrik geheel op 't lijfgekregen

:

Sy raken overhoop , en nemen faem de wijk

,

En laten haren heer op ftraet in bloed en flijk

:

En fchoon ofEgmond foekt het volk weer te vergaren

,

Dat eens de fchrik ontroert kan fich niet ree bedaren.

Hy fmeekt ,hy bid , hy dreygt , doch alles isom niet >

Dewijl dat ider om goed henc komen fiet.

C 4 Gelijk
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4o Den Ondergang van

Gelijk de valken het onweerbre hoen vernielen

,

Soo faten d'onfe doen de vyandop de hielenv ;
o <

En al wat datter in de wapens wierd betrap*- «
ri

In d'eerftc grimmigheyd ter nederwierd gekapt

,

Het vier was in de liad foo nietendaetontfteken

Soo dat de vlam begontsn daken uyt te,breken

,

Tot dat door oplicht van ons hoofden op het left

De moord geftuyt Wierd , eti^r onttteke vier geleft.

Vrm Marg. Men dient de lijken ttrax teraerd telaten fle-

&k peh>

En wat gevangen is datvoer men naerde fchepen.-

Wanneer den adel uyt ht r minder is gefift *

Doch wat gevallen is in handen van het ftift

Dat blijfaenhaer , *kwwit haer geenen buyt ontrecken

Om haren yver weer hier nam iels op te wecken.

Haer hulp noch boven dien aen ons te loonen ftaet

.

•t Geweer des vyands dat geftroyt kyt lanx de ftraet

Draegmen te hoop. Men doe de vendelsen ftandaren

In defe flag gedoopt al iaem by een vergaren

Om die totteeken van deesonfc fegen prael

Te voereflfCii ten toon te hangen op de fael >

Tot een geheugenis van dat wy defe fegen

Door 'shemels goedgeyd op ons vyanden verkregen,

Lmnb. 't Sal alles foo gefchien. God die de fegen geeft

Gun {lat de Hartogin lang en voorfpoedig leeft.

fe,
u-Y

u;N P E



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



Dc

BEDROGE GIRIGHEYD,

Ofte i

BOERTIGE COMOEDIE

1 HOPMAN ULRICH.

Turpe fenex miles.
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Tot den

L E Z E R.

OVervIoed van leckere fpijfe (feyd Politianus) doet
fomtijds het geringe beetje wel finaken Dit doet

my hopen Lefer', dat gy dooi de Hoog-dravendc
Treur-Sangen, die dagelijks van de uytftekende Hoog-
geleerde Mannen van onfe eeuw op. den Autaer van
Bacchus worden op £edift vernoegt izijride, tot een ver-
andering, van dit oneffen rijm geen afkeer en fuit heb-
ben, ende met defe hope fal ik mijnen Hopman op het
toneel leyden, (iet hem een half uertjen op lage focken
daer henen fpringen. En Vaert wel.
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Aen den Hoogh Edelen gehoren

ara

Beer,

LOUIS de MORLO T,

Vry-Heere v^in Gifcnburgh cn Gifel-

Nieuw-Kcrk , &c. Ert-water$raef van den

OVER-WAERT.

Myn Heer en Neef,

f£g^@M mme beloften te quijtenfoo hebbe

'
k %

ik defen Hopman afgevaerdigt om

u Hoogh Ed: in de verdritige win-

terfche avonden wat gefelfchap te houden.

Hy fal u Hoogh Ed: met geen maet-rijm

noch uytgekipte woorden volgens den heden-

daeghfchen trant onderhouden y want depf-

fe die hy met u Hoogh Ed: verhandelen fal

fich geenfins aen de maet van V vers , ende

noch veel minder aen die woordenfiftery kan,

binden , fonder de aerdigheyd {die daer van

de ziel is) te verliefen. Echter weet ik wel

,

foou Hoogh Ed1
: hem {gelijk ik hoop) ge-

hoor geeft , dat hy de felve al een uertjen

met
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met vermaekfal helpen door brengen, ende

met dit vertrouwen fal ik met Martialis

en

Brengt dees geringe gift dan jongen aen mijn vrjend,

Die eerft mijn beufelen te 'hebben ^eere verdiént,

Lib. i.cp. io.

1c Laet grooter grooter dingen bandelen

:

Mijn fwacke veer hout Gd\ voldaen

Indien dat haer bekladde blaen

Door mijn vriend fijn handen wandelen.

lifc.o. ef.ï.

Ontfangt dan de geringe gifte, ende loet

u defen af-geveerdigden Hopman aengenaem

tvefen > als kamende van een die is

U Hoog Edw. dienft-bercyden Dienacr

en Neef;

J. V. Paffenjiod i.
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Aen den'Jloogh Edelen geloren Heer,

OHAN van PAFFENRODE,
Vry-HeerevanGhuffignij, Commandeur der Stad

Gornichem , en het quartier van dien

,

Lieutnt. Colonel en Capiteyn , &c.

Op des felfs

BEDROG E GiRIGHEYD.

UWe kluchten die vermaken

En verbeugen ider een >

Geene rijm-pen kangenaken

Harefoete Boertigbeen,

Noit en gaf de pers voor defen,

Sulken drolligbeyd te lefen*

Daermen Dicht of Rijm-konfl kgnd:

Geefttgh ts het werk^verJonnen y

Koddigb drolligb is 't begonnen.

Aerdigb Boerügb is'tvolent.

Laet dan niet verboolen blyven*

*t Geen tot vrolikhejd verftrekt*

Boertigerfal niemandfcbrijven >

of dat meerder vreugds verwekt.

Laet u foete loopjes booren

Die u zjjn als aengeboren ,

En u vloeyen uyt bet hooft 9

Waer toe veel gefcbrijfs van noodenf

\ Segb dat onfen PAFFENRODEN
D' oude Boertigheid verdoofd.

N. D. L. G,

Aen
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Aen den wel Edelen Heer y

JOHANvan PAFFENRODE,
Vry-Hee* van Ghufïïgnij, Lieut". Colonel ende

Commandeur van Gorinchem> &C

Op des ftlfs

BOERTIGE COMOEDIE.

O Wel gejlepe tong hoe vloepen me reden

!

lk^moet bekennen dat tkjtoit voor defen fag y

%en werkjoo vol vermatk^ en foete boertigheden

Als uwe rum-pen hier komt brengen aen den dag,

't Schijnt dat Apoüo u hier in heeft willen ftercken 9

U geeft verrijken met veel foete aerdighejd,

Vaer in gy overtreft 'bet pityk^van fijne klieken ,

En wat in boertery heeft hand aen pen geleyd.

indien dat mijne lier foo hooge toonen queelden,

Was ikyerfien van vocht uyt Pegafus tonteyn,

lAijn verffen uwen lof naer u verdtenft uitbeelden >

Nu heb ik^maer de wil, en val in macht te hltyn.

*t Kan daaien.
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INHOUD.
Ybillc een dcnele rijke Dochter wort van een

jonk Edelman fwaneer gematkr , die haer ver-

bet : dit merkt Ulrich een wrek girig oud

vryer > ey ft haer van de ouders ten huwelijk , hec

wort hem om de dochters fchande te bedecken

(hoe wel tegen haren dank) toegettaen. Sybille getrout zijn-

de, wil volgens haer gewoonte falet houwt n , en het jonkge-

felfchap onrfangen, dat Ulrich met alle middel foekr te we-

ren. Sy werpt onder alles het oog op een jonk Edelman ge-

naemt Godefroy , ende om hare gencgentheyd aen htm ken-

baer te maken, fooklaegtfyquanfuysaen fijn Moey Hilde-

gond dat hy haer overal ter onecre vervolgt , ja dat hy haer di-

naer met geld foekt om te koopen , om hem hier in behulpig

te zijn. Hildegond feyt dit alles weer aen Godefroy, die

welhaeft merkt watter gaenden is : krijgt de knecht op fija

hand , ende komt Sybille fomtijds beioeken. Ondertuflchen

gebeurt het datter eenig volk wort aengenomen , Godefroy

brengt door fijn vrienden fooveelte weeg dat men aen UU
richeenHopmanlchapaenbied, denckendc hem by die gele-

gentheyd van kant te lenden. Ulrich (hoe wel daer toe met

allen onbequaemj neemt het door gierigheyd aeo, maerals

hy komt om dienlt te doen , is hy t'ellektns fiek. Eyndelijk

fiende dat hy 't met gemaekte uy tvluchten niet meer en fouds

kennen goed maken , foo verlaet hy fijn ampt. Godefroy

fiende dat hy hem met die gelegentheyd niet konde van

honk krijgen gelijk~hy gemeent hadde, maekt fich met

fijn dinaer toe als twee duyvels, ende komen fooftillekens

in 'c huys van Ulrich , die volgens fijne gewoonte op
Sybille beginnende te duyvelen en te kijven , foo komen
dcfe twee toegemaekte nickers voor den dag, makende

gelaet als of s* cm wilden me nemen : by loopt fijn

beft
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beft ten huifèn uit naer een van fijne befte nood-vriendenji

met namen Wybrand. Ondertuflèn fpeelt Godefroy met)

Sybille mooy weer. Wyb» and komende daer naer om Um
rich wederom tuis te geleiden , ontmoet de twee toege-i

maekte duivels i ende verbergt fichmet den bangen Ulrich,,

doch in 't voor by gaeii wort Godefroy van Wybrand be-;|

kent , ende hy de faek geopenbaert hebbende > loopt Ulrich ij

meteen quaed hooft naer Sybille, geeft haer veel fcheld-.!

woorden, ende dreygt haer te flaen, fymeincoleré raken. |i

de is in de voorbaet , ende fmeert den ouwenwacker af , die ii

doe ten hoogften beklaegt dat hy door de girigheyd foo veer ï

was verlcyt.

PERSO NAG1EN.
SYBILLE, een jonge Vrou.

ULRICH, een bedaegt Man.

JORIS BUCKEM, knecht van Ulrich.

HILDEGOND, Mpey van Godefroy.

GODEFROY, een jonck Edelman.

WYBRAND, nood-vrient van Ulrich.

P E ERKE P UÉ^r l
een Scheer-flijper.

$ANS JURRÏ.J&N, een Sanger.

JAN RATTIES, een Ratte vanger.

FQ BÜ S 9 een Wacht-meefter.

MELS, knecht van Godefroy.

De
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De
49

BEDROGE GIRIGHEYD
Ófte

BOERTIGE COMOEDIE
Van Hopman Ulrich.

HET EERSTE BEDRYF.
' Sybille.

En mag wel feggen dat een quaed Huwelijk is

een hel op der aerden,

Wat heilik al geleden fins mijn ouders my dus

ongelijk paerden

!

Het vlees gaet my van het lijf even alsdefneeü

van het veld

,

I Want geen tong en kan uytten hoe ik van mijnen jaloerfen

nar word gequelt

,

I Ik bedroef men alsik eens ga denken wie ik placht te we-

fen,
iM

. (
fcn >

I En hoe ikom mijn bevalHkheyd van een ider wierdgepre-

I Want (al fegik het felf; ik was overal even aengenaem en

Iüef ,
(kenaenden brief:

En fuiken eenen hillebil en fou ik niet eens hebben laten ruy-

Maer, daer was eene maer, ik beken ijchad he*eeu lutjen

daer naer gemaekt

,

Want dat is feker? 'ken had mijn leven aen fuiken Hannen

nietgeraekt,

't En waer dat ik den hond van te voren wat had laten hinken >

En dat Was d'oorfaek dat ik my in ftinkend water moft ver-

drinken.

Door te eroote vryigheyd diemy gegeven wierd wasik op

den holgeraekt 9

Infommadaerwas een abuysje, derf ik \t feggen, daer was

wat jonks gemaekt , ^
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m0 De Bedtoge

En doen mijn ouders dac vernamen doen gingen fy my
met allen kort houwen»

Defen girigaerd dit merkende quaro uyt, en men dwong
my om met hem re trouwen

:

't Was dekt de pot toe , daer is paling in, en maek dat het

kmdtait feyt , v

Hy fal op een lutje van St. Anne niet fien , als hy maer han-

deling van *t geld heyt

»

Hoe't my bolde kenje wel denken» maer ftrax waft als ik |^
my hield t'onvrcden

Dat het peerd niet wel aen de man wil alfièr een fpat of een I $
gal uyt is gereden»

En dat met die prdenterende gelegentheyd mijn fchand moyt-
| )

jeskon blijven bedekt.

Wat fou ik doen 1 ik moft van de nood een deugd maken » op L.

dat mijn eer niet wierd bevlekt i

En nu ben ikker me gefcheept » en ik moet terme overvaren.

Maer fouje men niet raeyen dat ik hem altemet mee een an-

ander ging fparen : (tenant i

En geven defen ouden Hopmen fomtijd een jonger Lui-

Want wat is hy anders weerd' den dorren drogen en gemelij-

,

ken quant e
.

De liefde van Ioncker Codefroy fpeelt my geftadig door W
*de finnen-

Dies heb ik alree een middel uyt gevondenom hem te doen

weten mijne minne

»

Maer om nu alles voort uyt te werken naer mijnen fin

Moet ik maken dat ik onfe knecht doord'eene middel of

d'ander gewin

»

Want ik weet geen beter middelom my van mijn mans quel-

ling te wreken
Als hem met een Lantaren om de ooren te lappen datter de

horens in blijven Heken,
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G1R1GHETD. 51

Ulrich. Joris.

E foutje leven niet konnen geloove Joris hoe ik mijn

les noch op feggen ken.

Sou ik wel weer op nieu jonk worden denk ik , my dunkt

dat ik den tweeden Virgilius ben

!

toen dekkertje met een wekkertje maet daer fou ik noch wey-

nignaer vragen.

lorü. 't ls beter ftijfgeblafen als de mont gebrande , dat jy

over hebt meugje wel in *t gafthuys dragen.

Ulrich. 't En is de jonge maets niet wijs te maken , hoe eea

oud man alles noch klaert.

Joris. Wel ik (ie jou daer noch wel voor aen , dat je noch al

mee meer doen fout dan of jer niet en waert.

"aerjefiachtde vent (denk ik) die hou daer riep en gaffe

niemendal le.

Ulrich. En jy flagt d'oude kakhuyfen , dunkt men, je bent

vol drollige invallen.

lorü. Ik geeft mijnom een beter alles wort onder correftie

van beter gevoelen gefeyt.

Ulrich. Geen ding fpijt men meer als dat ons kind dood is

,

en mijn vrou niet wat fpelens en heyt

,

ant kinderen te hebben is het principaelfte oogmerk van

het trouwen.

lor». Het kind ifler wel aen y ik fou wel wat feggen wou
je't my ten beften houwen.

Ulrich. Segop. lor*. Se feggen dat een aer het gemaekt

had , en dat het jou tait niet.

Ulrich^ Daer fou haer de duyvel over halen* lorü. De
Iuy die feggent maerikniet.

Ulrich. Ia ja , feggen en gaetin 'c lijf niet : hy moeft veel

brijs hebben , die voer de mont wou ftoppen

,

ie verftant hebben en fullen't niet feggen, roaer het zijn

maer een deel bot-koppen

,

Die niet en weten op wat fatfoen dat mep de kindeis hedenf-

daegs maekt.
D z Een
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-2 De Bedroge

Een feker vrou was vier jaer van de man geweeft , en onder

tufichen was fy door imaginatie fwanger geraekt.

Joris. O blommer herten ik fou in dat kas al vry wat v

St. Thomas volk wefen l

Ulrich. Wat fouje feggen dat ikje daer van eens een ge-

drukte fententie liet lefen t

Joris. Het magh gedrukt of gefchreven zijn , mydunki

echter dat dat niet veel en ftuyt

:

lk geloof dat het ergens vooreen fpeeltje gcdigt is >en jyljLi

gevet voor een ware hiftory uyt

:

Ai lieve laet ons malkander geen ooren aen naeyen, hoew.it

lang is 't wel geleden i I

Was 't niet ten tijde van Efopus datje weet doen de muyfeni;

tegen de kikvorfen ftreden <

Ulrich. Het geen ik je fegg' is anno feven-en-dertigh byl \

't Parlement van Grenoble gefchiet.

ims. 1 k docht anders of *t in de tijden gebeurt was doer

de koe Bartel hiet

:

Door imaginatie fwaer worden ! kon men dat de luy hir

ook wijs maken

Wat fouwender fomtijdts meysjes door droomen en gedag-li

ten in de kraem raken

!

Maer men fou hier fulke diepfinnigheyd niet konnen vatten i

al wierter al in geplant.

Nou denken de fommige, al brogten de Francen die mode

hier ook eens te land

:

Hoe wouwe wy (verftaye wel) altemets eens (wat beliefje)

en leggen *t dan op droomen

,

Maer ik raeyje Degint* hier die poetfen niet aen te vangen ofc

je fouter befukt kael af komen

,

Want fulke uytlandfche Philofophy de luy haer verftan

hier tebovengaet.

Ulrkb. Ho ho daer zijn al veel dingen die de gemeen

man foo niet en verftaet.

Bcnatuer moetje weten is fomuids al wonder in haer wer-

ken.
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-toe praetjes van de luy en gaen foo valt niet. lor/;. Je gaec

I evenwel met diehuyk te kerken.

« Ulritb. Soo rasen was 'c kind niet geboren , ofal de Wijts

riepen heer hoe lijkt het fijn vaer.

rijntjemoer fcy felfs het leek myeven of 'tuyt mjjn aen-

fichtgefnedenwaer.

lom. Sey Trijntje moer dat felfs < Vit. Voorfeker deedfe.

lom. Haer feggen behoort immers niet te liegen.

Vlrich. 'k En bender de man niet na ommymet beulelin-

eeninflaepteiatenwigen,

aer hec komter niet eens meer op aen het bloeykenis valt

by den Heer» , _

In het quaedfte datter van is daer komter t onfent geen

'k En had"!"'verwacht dat het met ons fooflechtfou heb-

benafgeloopen, ..

a ik docht niec of wy (ouwen noch affetfels krijgen met

hoopen. , ,

Joris. Hoenaer volgens het fpreekwoord, dat van een

jonce ooy en een ouwen bok , 'k wil feggen ram

,

:.Nietandersverwachtenwoordtais allejacr een wisen feec-

Kcr l*im *

Maer daer is geen foo geheralen regel of hy moet wel een

exceptie lyen.
.

lik docht wel datter niet van komen fou doen jy daer ginkc

Vlrich

V

Daer woud ick wel reden van hooren ,
brood etend

Propheet , maer befluyt het hek met geen bies,

loris. 'k Heb altoos hooren fegge dat op eene pad die

veel begaen wierd geen koren wies.

Vlrich. Hy wil feggen dat ik te vigoureus ben ,
en met en

doe als maken en breken,

lom. Ik meen 't heel anders , want ik loofhy komt eens

te jaer en fes weken.

Onfe juffers moeyer heb ick wel gehoor t , baes , viel m naer

jeugd al vrygroen.^ . ^
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Ulrieb. Hoe komt dat hier tc pas < Joris. Ik denk altem

ofhetey wel beter fou wefen als het hoen.

Ulrieb, Die meencn fou dat mijn wijf'van lichtomdijnefo

"wefen , die fou fijn felven bedriegen*

Joris* Wat beduythet evenwel dat dekaterjagersom o

deur fwermen even als de mutTenom den uyl vligen

Ulricfj. Wel mogen de luyniet gaen waerfe willend hecl :

wat ben iy een wonder knecht i

Joris* Wat (al ik leggen fey de man en hy fou ligen , dewa
gengaet t'onfent niet rechte

Ulrieb. 'tZijn echter faken vanconfequentie die men heil)

foo licht niet en moet laten ontglippen.

Joris, Men weet wel als de exters op de verkens vligenl

dat het isom luyfen te beknippen.

[k En kan foo alles niet feegen , maer ik machtje bidden hou

eenoog in 'tzeylf

Of je loopt pci ijkei dat een vreemt piloot de diepte van on

haven peyl

,

Want onfe juffer naer m^ dunkt gaet niet al te vaft i

haer fchoenen

:

Ik hebeen galg in *c oog > en vrees dat menfe je altemets ee

komt af(benen.

Ulrieb. Hola *k fal liever op haer actie gaen loeren als ee

katopeenfyfpek.

Joris. Al hidje Argus oogen , en een heele mars met bille I

op je neus noch kreegfe wel een deurtrek.

Je weet niet hoe de geyle vrouwen haervuyle gangen wetei

te heelen

,

Jefoutfe meteen ketting aenjebeen fluyten , en noch fo

wenfe jekoreman fpelen.

Ulrieb. Men fou (eggen dat het eens beteren fou. lor'tSi ]

even als fc herre bier op den tap.

Ulrieb. Het falder evenwel leclijk Hinken foo ikker ee

een op betrap,

O blomm erher ten wat wou d^er een roey in de pis leggen

weyken?
Jon
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fort- Al na ween van de genedic wijfs nemen die van te

voren de katten litcn gaen feyken.

Vlricb. Ik docht f is jonk en wulps, maer ahTe getrout is

faldatwelovergaen.

W. Die'talsvrijfter derf Wagen, fal getrout rijnde al

veel meer achter uyt fiaen.

Vlrieh. Daer is een machtig goed , dat my tot trouwen ge-

weldig aenpordcn.

Jorü. Maer men feyt , die een lichte vrouom geld trout »

een fchelm ofhy falder een worden.

Niet dat ik dat in jou regard fcg' , dat zy anders veer van roy.

Ulricb. Dat hoop ik immers van jouwenc wegen, wantje

weet wel dat ik daer te genereus toe zy

.

Als mende jonge meysjes trou belooft foo heeft mcnfe ook

hcht te bedrigen.

Den Heer had haer weldegelijk trou beloften gedaen.

Joris. Hoedatdeluydanookligen!

Vlrkh. Ik moet al evenwel eens fien wat mijn wijf in haer

fchilt voert , fel je men wakker byftacn *

Joris. Al fagikde dood voor mijn oogen'ken ^mec
onrgaen. . v \

"

Te vint miiii perfoon altoos ree een harnas voor je aen te

»k Heb noch al eencn fecreten fchermflag voor een goed

vrient, en feg'londcr gekken

Dat ik wel wenften datje men foo wel kenden als ik mijn lei-

ven ken. , , . ...

Ik heb maer eeneenig foutjen over men, en dat sdatikalte

UlricL°Soo]emen hier in trou zij t 'k beloof je ik fal je wat

maken als ik kom te fterven.

Joris, ten milde poK de poeperd tot een toet hooren denk

ik , maer dat ik 't niet vakerve.

Je weet niet baes wat eenen quajen draekdat ikben, je heb

mennoitopmijnpeerdgefien, .... .

Die hier komtom jou een onderftcek te doen , dic fal ik wak-

ker weer puncbicn.^ ^
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XJlricb. Die komt , die Tal apparenc alleen komen , en een

mogew'er wel opmet ons beyen.

Joris. Laet komen wie wil 'k fou meenen dat we'em van

duynkerken fullen ten haring leyen

lk beo van at kom lt van Amadis vanGaule die de luy kloof-

den van den hoofde tot de zael

Je fouter een Vitellius hals op afbiafen foo fcherp heb ik tuys

een entje ftacl.

Maer veel woordenen vullen geen fak> de werken fullen

uytwijfen.

Ulrich, Soo je men hier in behulpig zijt , ik fal je al mijn le-

ven prijfen.

Joris. Soo ci ou als goud. ulrich. Wel daerop neem ik je

voor mijn (child knaep aen.

Joris* Die fijn leven moe is komt nu kackenop onfcn heert,
|

o bloed hoe wilter van gat gaen

!

HlLDEGOND. SYBIJLLE.

IK hoor mijn felven verfuft ! hoe fou ik het konnen geloo-1
ven

Dathem de fotte liefde het verftand foo veer fou berooven ! 1
SybdU. Het wert alle dagen erger , ja hy laetmy nemmer-

1

meer ongequek.
Gifteren avond als het begon donkerte worden font hymy t

dees beurs mee geld

»

Die hy my dooreen oude hex met behendigheyd liet in,de |
handen ftcken:

Nacr dat ik de brengfter wel een bet* had door geftreken

»

Soo worpik haer de beurs van boofheyd weer na *t lijf

:

Dan ik bedocht my daer naer cn namfe weerom van *t wijf

,

Op dat ik u de iaek oogfchijnelijk fou konnen vertoonen.

Hildtgond. O dwalen jongen fotdic en is immers niet om
te verfchoonen I

Syhille. Siet ik feggetje ront uyt , ik fal 't mijnen man ge-
ven te verftaen.

Onfe buren letten daerop , ik fou metter tijd voor een lichte

koy henen gaen.

d'Eer-
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GIRIGHEYD. 57

d'Eerbaerheyd van een vrou ais je weet, die kan niet al te

veellyen. /

Bldevvnd. Hy houdt hem als een gebraycn hoen, en weet

nergens afals ik 't hem ga aenftryen.

SyWU- Dat'sdeneerltcn regel inde rechten, maerdces

beurs is een bewijs dat klinkt.

Hildegond. Hy mag 't voor fijn deur wel fchoon maken

maerikfienuweldat'crftinkt,

Ik fal maken dat hy 'tfal laten dat fwcer ikhem-, noutnec

doch voor je man verborgen. ^

SybilU. Jalaten, alevclecnsals een exter het huppelen Tou

ikforgen. , > \ . .

•t Is niet te herden, als miju fchaduwe foo is hy my over al

scheersco

En of ik hem al met onbeleeftheyd of feg, 'ken kan men

van heni niet ontflaen. r , .

Want of hy al aenmy geen kans en fiet , hy komt on.e Knecnt

aborderen, ... „ iilr

En die meent hy aen fijn koort te krijgen met fomtijds een ftuk

eelds te vereeren : p .

Komt men fomtijds van je meefters abfentie waerfchouwen

,

fevthy,(borackikbyjevrou,

Maer hy walt de Moriaen : onfc Joris mag een pintjen drmc

ken,maerhyiscerhkentrou.

Hildegond. lkkruysmencnfegemen, i»'t mogelijk dat ik

hier hoor verhalen

!

SybilU. Hou daer geeft hemde beurs weerom, en Tecnt

dathyderfijnfchuldenmegaetbetalen:

•k Heb felver genoeg en heb fijn prefcnten niet var
i

doeon

lkfal 't noch wat voor mijnen man veibergenom alle ongeluk

te verhoen: .._ .

Hildegond. Je toont datje niet alleen een wijfe vrou en bent,

maerook een vrou meteeren,

Weeft jy
geruft waer kind, ik fal hem dat raoesjanken wel

verleeten.

D S HlJ>

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



s« DeBedroge

HltDEGOND. GODEFROY.
Wijgt fcg ik , en ontkent her niet , het is niet meer als te

waer

:

ik lal j e fuiken bewijs voor je neus leggen datje btfchaerat

lult ftaen ; fiet daer

;

Kenje die beurs wel denk ik , ofifTet nu noch al gelogen ?

Datje goe vaer mocht opfien hy haeldejehet licht uyt de
oogcn.

Had daer > neemt je corruptie penningen weerom , f ' en heeft

het jouwe niet van doen.

Godefroy. Maer hoortmy eens fpreken. Hildtgond. Swijg9

want je bent foo vuyl als een pokkig hóen.
Wat laet jy jou voorftaen denk ik , 'tncenje dat de eerlijke

vrouwen
Soo ras gereed ftaen? dat het de man wift hoe wou hy je de

huyt aftouwen !

Je bent voorwaer eenen foeten pot nats > fy is al te degelijkeo

vrou
Datfe haer aen fuiken lafbek als jy bent vergapen fou.

En nu monteur aen de vrou geen heul vint, nu meent hy de

knecht te winnen.

Wat ben je een kloekaerd ! ik weet niet hoe jet dus kont ver-

finnen.

De knecht fal alle dingh laten ftaen, en helpen jou by fijn

meefters wijf

,

Maer hola , al is hy een knecht , hy is eerlijker in eenen vin-

ger als jy in je heel* lijf,

Ik fegje datje menaldefe dingen laet» ofje feit het je leelik

beklagen.

Dat het de man wift daer fouwender bloe'ige hemden om
worden gedragen

,

Ik fegje noch eens je feit men dit laten , en foo je het oit weer
doet

Soo heb je niet een duyc te verwachten van al mijn moye
goct.

Gode-
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Godefroy- Droom ik of hoe is 't , ik fta voor het hooft ge-

flagen, *
. i-i

Want drollig dingen quam my noit voor van al mijn leve

'kHeb afwech wat pot datter tevyer is, een goed foldaet

ruykt ras lont.

Dees juffer toont datfe niet gek is: dit's byio een fubtilen

Ik heb hawmeeningalwech, en merk heel welwaeropdie

is gebrouwen. '
.

Het fchijnt wei dat defe klaeghfter haer eygen feermet en kan

Wd aen wi^fy my voor doftor kieft moet ik raed doen die tot

haer fiekte paft,

Ik weet wel half waer't haer fchort al heb ik haer pols noch

Maer laetik^gaên overleggen hoe dat ik dit fai maken

Sy wijft my een wegh aen om door de knecht by haer te ge-

Dies moet fc fok en lui by fettenen defe vogel krijgen op

Soo maghdenoïww wel hacft monfteren tegen denbeftenos

van Jutlandt.

Sybille. Joris.

Slet Joris , recht uy t gefeyt , jy moet men d3t foo flanfen

,

En als wy eenen toon fingen foo konne we'm naer ons pij-

pen doen danfen.

Het komt nu heel wel dat je'min'teerft foo wat hebt wijs

Want a^?d™ofbVnje by hem in foo grooten credit geraekt

,

Dat hy mcenr , dat ai datjehem nu fecht niet en kanJigen

,

En als men de luy foo veer heeft dan kan menfe alderbeft

• • •

Want onder fchijn van vriendfehap bedriegt hy licht, dieeen

ruyme confeientie heeft. ^
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Joris. Maer het is guyten paicmenc als mendeluyquaed
voor goed geeTr.

Als ik eens overdenk hoe mijn meeftcr my uyt den drek heefc

opgetogen

,

En wathy voor een man van men gemaekt heeft dan word
ik in mijngemoed bewogen ,

Ji moet bekennen dat ik voor hem behoor te loopen door
een vuur.*

i i

Sjbille . Vilevafe , men moet hedendaegs een confeientie

hebben als een hooy fchuur

,

Als men fijn eygen voordeel fiet fumen licht genoten deugd
ter fyen.

,

lom . Loopen »l e goten nu foo als 't fegend in defe confitu

-

re van even,

Soozijnwe geen kleyntje van onfe oude vromigheyd afge-

dwaelc.

Syhillc» 't Is hedenfdaegs maer gauwigheyd dat men toe

fijn voordeel goed mer quaed betaelt.

lor//. Nochtans plachten onfe ouders te feggen datfe niet

weerd waren datiê brood aten

,

Oiede ouwe deugd > engènofen vriendfehap foo lichtelijk

vergaten.

Sybittt. Dat was in Meerte van Roflums tyen , en die zijn

nu lang verby.

Je moet weten de tyen die veranderen , en methaer foo ver-

anderen wy.
Dat men nu lbo vroom fou willen wefen deluy fouwender

me gekken.
s

t is nu maer weg vromigheyd alflèr profijt uyt is te trek-

ken.

lom. Den baes heeft my veel goedts gedaen , trouwens

jy ook, ik bekent.
Sybillt. Wi'g weg fteektje vinger in d'aerd, en ruykt

in wat land je bent.

En ik falje voorje dienften alcemets eenen goeyen verce-

ren

>

lom.
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Joris. Ja wel mannen ik ben jegenwoordig met geld over-

laden als een kikvors met de veren

,

Soodat de klinkende reden rechtevoort by my al vry wat

Soo beloof je men, doeje dat je men rijkelijk voor mijn moey.

ten betalen feit t

SyVtUt. Weeft jy maer getrou, en je fult >e rekening wel

met my vinden,

Want ik fal luftig munt flaen. lom. Maer ikwou dat ik het

fag, fey den blinde. _
Syhitte. Pas jy maer wakker op, enikfalnoitgirigaerdwe.

fenin'tloon.

lor». Ik fegt maer daerom als d'een hand d ander walt

weetje wel bi i jvenfe bey fchoon.

Maer wil ikje nu her fccrecc van de mis eens openen • daer 's

eeien aenflag voor handen.

Denbaes heeft my belaft alles dood te fchieten , maer nu lal

ik maer op de pan af branden

,

Hy fal jou wijs maken, begrijpje de faek< da* hy moetuyt

tegaftgaen,

Enheellaet fal moeten uyt blijven, en ondertuflehen lal hy

op fchilwacht gaen ftaen.

Om te ficn of Sr.Codtfroy hier niet om 't huys lal komen

fwermen.

Maer 'k fal hem op mijn poft door laten , en leverenhemm
jeermen.

Syhiüe. 'k Salje houwen voor een man als een kruyd , too je

jou hier rn behendig toonr.

lor». 'kSalje haeft laten fien dat ik voor niet met enhebin

de krepelftraet gewoont.

Godefrot. Joris.

NU is't met my ik ken de juffers naem wel , maer 'k en

kander niet opkomen

:

IK weet waerachtig niet wat middel belt dient byde hand ge-

nomen, Qm



62 De üe&rogt

Om Joris aen te treffen, ik mag hier wat gaen wandelenon.

trent.

Want het beurt dikmals dat men hem om 'teen of 'tander

uy cfenc. i

Is hy dat niet* *tis demanfelfs, hoe later op den dag hoe

fchoonder vollik.

Goeden dag Sr. Joris, Joris. Jou ookfoo.

Godefroy. Goeden dag man als een wollik. (mans!

Heer wat benje een hups kerel f je bent een heele ftraet vol

JM aer als je den hemel laet begaen waer wil dit na toe altans i

Joris» Al vorewaerd uytfoo val ikoverde huyfe niet, wat

is jou daer aen gelegen !

Godefroy. Had ik geweten dat ikje dus verftoort fou hebben

*k hadliver gefwegen.

Maer hoe benje nu dus haeltig * lom. *k Heb muyfe netten

in 't hooft, (klooft.

,'k Raje als vriend pakje van hier ofje wort tot hutfpot ge-
'

Godefroy. Een eerlijk man mag immers 's Heeren itraten

gebruykeo fou ik hopen.

Joris. Maer jy kont hier om die reden daer de rekels de te-

venom naer loopen.

Doch je feit nietop doen live vrientje, ons juffer is al te poort

vaft.

Maer laet ik henen gaen en doen dat my van den baes is bel aft.

Godefroy. Hoor hierouwe kennis ik moet nocheen woort-

je met je fpreken.

Joris. Je dient ons niet vriend, je fout jouwe pijpfleutel

geren in ons nacht (lot fteken

.

Godefroy. Maer een oogenblik. Uw juffrou is te bekla-

gen datfe fuiken ouwen grijn heeft.

Joris. Heb jy daergebrek by* Godefroy. Neen, maer ik

hoor dat hy daer rnet allen quahjk me leeft.

Dat's om de waerheyt te feggen voor foo een jonk menfeh

niet wel te herden.

'tEnfouhaerfoomoéyelijk niet fijn datfe fomtijds van een

jong kerel befocht mocht werden.
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3Je foudmy geen quaed doen dat ik eens mét een behendigheyd

quam *.

1 1 Joris. Soo waerje foo veyg als een Hollandfche exter , of

een 1uys op een kam . (maken

.

?Is dat je mening vriend , foo rae ik je eerft je teftament te

Godefroy. Nou nou ik fait je foo ftellen dat je aen den bier-

koft fult geraken,

lom. Wil ik je eens wat feggen vriend ? ik fou jou noch

niemand rayen foo koen g (doen,

IDathy hier quam fnuffclcn of het was om al fijn prullen te

3Derefolutie van den bacsleyt al wieder komt fonderconni-

ventie te lubben

,

Dacrom befoekt het niet , want wy fouwenje wakker 't gat

uyt (lubben.

Godefroy. Nou nou loris. loris. Ik waerfchouwje van te

voren , en vangt ons fuiken fotte poetfen niet aen.

Ie mogter henxt komen, maer 'kverfekerde, je fout ruyn

'Weerom gaen.

Godefroy. Dat ik eens in ftilheyd quam 'k weet wel je foud

het my wel ten beften houwen,

lom. Omdat jy'tzijt, men fouje maer de broek af ftrij-

ken en onfe juffer fou de beenen houwen.

Godefroy. Heer alsje begint wat maekje van een kleyn

faek een grootgewag ! •

j Wat dunkje dat ïkje by provifie eens van eenen nieuwen

hoed verfag t

Want ik mag niet Gen datje de randen dus flordig om d* ooren

hangen.

Joris. Daer fou ik foo qualiik tegen mogen als een kalis

tegen het geit ontfangen

;

Maer jy luy vryers belooft dik veel , en wijft het vogeltjen op

den boom daer na.

Verftajf wel Latijn < Godefroy. Al een lutjen

:

loris. De praefentibu* gaudet Eccleüa.

Godefroy. Ie flacht de fchiltpad , je bent overal t'huys

!

Joris. Ia dat is voor de geleerde , fey broer Gornelis.

Gf -
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Godefroy, Sijn Latijn > foo fix te hebben wei feker ik feg

dat het veel is. -

Joris. Jadaijedat meent maetjehierfteektal meeralsdrek

en dennen in.

Ik ben een wijmers kerel , en een duyvel van een compeer als

Al fegik'heTfeFfc'k heb het Latijn met heele pollepelen

^/rl^Benje waerachtkb fuiken rabbi , foo heb ik je

wclonbekentverfleteü: U c\a
Maer je feit men immers t'ouwent in helpen, en ik lal doen

datgefeytis.
/. i

.

Joris. Sou ik durven? Godefroy. Je feit men bedanken.

lom. Maerfoo'tjegeliefteerftgeldbydevis.

Want veelU beloven , tn niet tegeven ,

degecktnm vreugde leven,

Godefroy. ik hoort wel watter van is , daer's weynig ge-

loofin Ifraél. '
.

'

Joris. Ik ben voorgeen een gat te vangen , hy moet al vroeg

opftaen,diemybedrigeofel.
'

Ik ben van die luy, die geen fanten en gelooven of fy doen

eer tt mirakel. .
>

Maer het fal beft zijn dat ik mijn dingen doe , eer ik hier mijn

tijd verkakel.

Godefroy. Sta wat laet ik je beurs eerft van eenen goeyen

gelag wifler verfien.

•kEnkanalledaeggeenhondsfotzijn. Idrix. 'kSalmakenley

de beul dat ikket aen je verdien.

Godefroy. Ik fal fien watje doen feit.

Joris. Laet my de wacht bevolen.

Ik fal je dat wel ftellcn fey de fmit > .tn hy had yfer noch kolen.

Godefroy. Wel aen ik fal met gelegcntheyd fien otje een

man bent van je woord. • v ,
< .

Joris. Maer jonker dat jer 't effen geld afmaekten , k heb

inlang van je fcha niet gehoort.
Godefroy

ü
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GIRIGHETD.
>l
1 , Godtfroy. »kEokUottfgeni<wfoonaunietfien.

lor». Wilje mijn {alarisfooruytelijk betalen,

^fuije'toiifem binnenkomen daer, al fouikjedootf'c

kakhuys binnen halen.

Maerof den ouwen op de nagang quam, je molt hem mee

quetfen. Godtfroy. 'k Loofdat jer me gekt.

Jow. Wel acnl is gefeyt een plukhaertje , toaer de duyveï

fal een fchelm wefen foo je vati leer trekt.

TWEHDB BEDRYF.

Ulrich JORIS.

KOnnen wy •
t niet heel beletten , wy feilen evenwel foo

veel doen alswy kennen.

lort. Daer falder mogelijk geen meer derven komen allie

ficndacwefulkequaje draken bennen.
m

Ulrich. Maer hoe droes komjen dus gewapent? lor», is

een eerlijk man beter als fijn woord <

Heb ikje niet belooft een harnas voorje aen te trekken ,
01

hebje naer mijn woorden niet gehoord

.

Watmeenjedatikvandiewiekebakkeben? neenvaer, kea

ben eeene flechten

,

'kLaet andere haer wambas uyt trekken enikfou wel twee

wapens overeen doenom te vechten.

Een ongewapent man moetje weten is bequaem tot loopen,

maer die hem wapent wilder aen:

Ook foo maketeenfehrik, want de meeftefienhver een vrou

in haer hemd , als een man in 't harnas ltaen

,

Het eaet door menfche vleys als door boter, daerommoec

men fich al wat voorfichtig quijten

:

Eenopgelukkigen fteek is ras gegaen, enalsjeveyg benteen

luysfoujevoortde keel afbijten,

Ais je overvallen word wenft dan om 't wapen, dat ltaetje

heelfchoon.

£ Ulrich»
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46 DeBedroge

Vlrich. Dat fcy de Philofooph ook en hy fou een klap krii^i

gen voor fijn koon. 1

Je toond je voorfichtigheyd , maer laet ons op ons hoey wc-
fen , of je ons eens verratten

,

Jorv. Se lullen aen dees toetakeling wel fiendat dit geenj
kat is om Tonder handfehoen aen te taften.

'k Woudatikkeralaen was, ked daer: foo 'k er deneerften
flag niet een 't hooft ofen fla

,

Soofalik doen als dien Romeynfien vent, hoe hiet hy ook
nu?y. Vlrich. MutiusScaevola? Jorn. Ja.

Ik ben wel den ergften fteker niet , maer in 't houwen vontjer
noch foo geen in fevcn Heeren landen

,

Daer ik in grammen moede achter kom , dat maek ik heel te
fchanden : (gaen.

Daeromalsikkeraenben, houdmenniet, maer laet roenbe-
Ulricb. Blijf jy hier aen de voor deur, en ik fal aen de achter.

deur gaenttaen;

En kom ter eenig onraed foo maek t dat ik aenfionds den alarm
mag hooren.

Jorii. Doejy, van gelijken achter, want menmaektde
koekoeken foowel van achter als van voren.

Vlrich. Ikfal'c van achteren wel bewaren ,en de voor-poft
die laet ik op jou ftaen.

Joris. Ifler ook wel drolliger vogel in de wereld als eenen
ouden jaloerfchen haen i

Hier leyd hy nu op fchilwacht , en maekt minen als of hy de
duyvel wou bannen

En hy heeft niet courage genoeg om eenen verftoorden kik-
vors te vermannen.

Godtfroy uyt.

lwis. Nu ikmoet hem de cap voort vullen en de comcedie
voort uyt fpelen , qui va la *.

Godef. Al vriend. lom. Wat Vriend * Godef Goed
vriend, loris. Niet verder hola fta.

Je lelt hier niet paneren, ofje feit men eerft't woord in de
oorendoen klinken.

Godef.
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GIRIGHEYD*
Godefroy. 'k Weet watje feggen wilt. loris. Pafleerd.

Godefroy. Wil t op mijn gcfondheyd eens drinken.

Joris, &>u leyd onfen ouwen al vaft en klappertand in onfe

nabuersftoep.

Maer om te toonen dac ik vigilant ben fait niet quaed wefei»

dat ik eens roep.

Alarm Alarm. Ulricb. Watis't? lom. Obloeddaerquam
daer fuiken hond geloopen.

En naer ik heb konnen ofturen , foo is hy in Jan den bakkers

pot. huys gekroopen

:

Had hy nadergekomen 'k fou mccnen dat ik hem gechargeere

fou hebben! Ulricb. Wat kuft den hond fijn neers

:

Roepjc men om fulke beufelinge ! loris. Wel wat wift ik ofc

de duyvel offijn moer wasvan veers.

Ulricb. M aer en hebje van jou zy tot noch toe geen onraed

vernomen ?

Joris, 'k En fout mijn dood vyand niet rayen dat hy hier

tegenwoordig ontrent fou komen.
Hier komen i als ik gaende ben > foo en hout mijn gramfchap

geen roy.

't Beft datter voor haer te verwachten was , was een paer

blauw oogen met een dikke neus tot een Ooft-indi-

fche foy.

Al quam den bitebou felver 'k fou hem wel haeft voeten ma-]

ken j is dat niet wonder i

Ulricb. Ik hoor wel het fou hier Iuftig hart tegen hart we-
fen , fey de duyvel , en hy veefte tegen den donder.

Joris. Avancé , paré , tre in , fteek , alonger , retirer

:

Ulricb. Watiflertedoen? loris. Nimendal.'

't Gefchiet maer exercitionis caufa. Ulricb. Wat ik wift niec

wat ik hoorden voor gefchal.

Ik docht nietanders , of men lag hier al en vocht als een deel

brifenden leeuwen.

Joris. O live man alfter der teeg van gat gaet> foo fel je men
wel anders hooren fchreeuwen.

Ga jy weer na je póft toe , en maekt datje die wel bewaert

,

E Z Je
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£8 De Bedroge

Ie feit flus een geklap van degens hooren of het hele fmits gild

by een was vergaerc >

Wantik ben wel half luftigh om eens een quaeye pryby de

kop te vatten.

Daerom krijg ik weer werk we Tullen malkander in't haer fit-

ten kijken alsrafende katten.

Niet naerder > qui va la , fta. Vititb. Wat volk i waer heen ?

loris. Sachtfacht.

Ik meende datter vreemde roovers op de kuit quamen , maer

ikfag daer na *t was de ratelwacht.

Ulritb. Wel die fal ons niet mifdoen. loris. Men moet
hedenfdaegs niemand vertrouwen.

Ulrkb. Ik ga weer na achteren, en fooje wat hoort foo

wilt men ftrax waerfcbouwen.

loris. Segt jy maer hoe j'et goed vind, en foo je 't comman-
deert foo fait gefchien.

Wat is narren een drollig tuyg ! wie heef fijn leven fuiken

tinbus gefien?

Key is geen kleyntje t'jouwenr , keuning fijn man , je feit niet

gek worden inje ouwe dagen

:

Het fchortje wakker in den grooten tee , broer , daer de boe-

ren den hoed op dragen.

Ik moet al evewel mijn plaifier wat nemen met mijnen gek-

ken heer

,

En doen den ouwen wibus foo noch wat loopen en trentelen

gins en weer*

Baes , baes. Ulrich. Wat iiïet datje dus te roepen por-

den <

loris. De hanen kreyen datfe befukt zijn : wat dunkje

fout geen verandering van weer worden K

Ulrich. Wat een fcheet in jou en in de hanen haer neus.

loris. 'k Machtje bidden niet al te bers.

Schijt niet meer teffens als ie eten meugd , foo hebjealle

daeg wat vers.

Hebtjemen niet belaft, als ik wat vernam datikje datelijk fou

waerfchouwen*
Maer
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G1R1GHETD. 6$
Maer 't is mijn wel , alsjet niet en begeert , ik fel mijn mond

wel toe houwen.

Ulricb, Dat 's geenfins de meyning , men dunkt j e holt al-

tijd, of jeltaetftil.

Roept men om geen treufeneus maer om wat deegs.

lom. Gaet gaet, 'k verftaje wil.

Y eet vogel wat nebje eenenflach van de Jutfaeue meu-
n

len!

Heb jy je vijf finnen al temael , foo ifler maer twee tuys , en

dereftzijnfpeulen,

Baes > baes. Ulricb*
: Wat duyvel is 't*. lom. 'k Geloof

datter een fterven fal , daer verfchoot ginder fuiken

ftar!

Ulricb. Ik meenden datter de duyvel te villen was, is 't

anders niet i wat broftmen defe nar.

Joris. Ja ja, al weer geen deeg? hoefalikketje dan van

pas konnen maken i

Ik flagt kakke-bed ik doe mijn beft , en noch ben ik te laken.

Ulricb Ik prijsje vigilantie, maer maekt niet meer van een

veeft een donder (lag.

Of ik fa^opje valfe alarmen foo licht niet meer komen voor

den dag.

loris. 'k Hebt verftaen. Wat heb jy narren onderje ge-

flacht , ben jy de wijfte van alje vrienden.

Den tijd fou men hier wel vervelen , 'c en waer ikker eenen

moeyen ftuyver me verdiende.

Maer waer raag Godefroy blijven ï hy maekt fijn voorreden

befukt lang.

Ia wel foo hyderniet wateyeren in cnflaet, foo word ik

wel halfbang.

Dat mijnen ouden fintenel fijn paft fal verlaten, en dat hem
den tijd fal vervelen,

Daerom wou ik wel dat hy *t kort maekten : op dat wy *t fpel

met fatfoen mochten uyt fpelen.

Sta. Godef. Waerom? loris. Sta feg ik. Godef. Wat
fchortie i loris, lefelt hier niet pafièren

,

E }
pf
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jö DeBedroge •

Ofik falje doen dat je onfe Juffer deed. Godtfroy. Wat wou
je doen, fegje? low.Poenjaerderen.

Godtfroy. Denk opje wijfen kinder: de luy Gender t

leelijk uyc alHe dood zijn.

low» Ie hebt ons luffer het h3er gegeven: geeft men n

ook bet mijn.

fffzt meenje , dat ik hier den heelen nacht voor niet van ko
wil ftaen trillen *.

Godtfroy. Houdaer, 'tgaetjewel. loris. Pakje voort

Want den ouwenTouje braven en villen.

Boes, baes. Ulrieb. Wat is't? loris. Het verdriet mei

hier langer te ltacn

,

Daerom fou ik van advis weten, datwe fouwen opbreken

en naer huys toe gaen. :>i

Want het word foo laet dat ik geloof > dat het vliegen van d<

Venus uylen nu al gedaen is. i *t : £ .

.

£aet ik mijn quartier teBethlehcm gaen nemen, enjy ach
ter je wijfs pofterianis.

t
We hebben ons genoeg gequeten: Ik fout voor defenavonc

houden voor getien

,

En dat we nu niet hebben konnenaen treffen, kan op een an

der tijd gebeuren miflehien.

Ulrich. Als ie fegt , fi wort laet , ik geloof niet dat ons n

yet meer Htl ontmoeten •

Daerom kom laet ons gaen leggen onfe hoofden uyt de peer

de voeten.

En voorders , legt gelijk ikje gefegt heb, foo komt jou fegge

over een met 't mijn.

Joris. Dat de gecken geen brood en aten , o bloed , w
fou 't koren goeye koop zijn

HlLDEGOND. SYBILLE.

WAt dunkje waflfet nu niet beft datjet voor je man ginkt

verfwijgen?

Jk wift dat wel , dat ikker die parten wel uyt fou krijgen.
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GUUGHETD. 71

le moet weten ik heb foo hier foo daer al een goet doffjen op

renten (hen

,

van linnen en wollen foo ben ik maer mijnen doen al heel

welbedaen»

Soodat hy't avond ofmorgen al vry wat vanmyfal hebben

t§ verwachten.

Syhille. Hy moft voorwaer wel los wefen , dat hy fulkn

dingen niet en fou achten.

Hildegond. Maer heeft hyjefedert niet meer moeyelijk ge-

vallend Sybiüe. O neen > hymoeyt men niet meer.

I Ia als hymy nu tegen komt, foo keerd hy 't hooft ecnen an-

deren wegh. Hildegond» Ia heer.

Ik bender voorwaer foo bly om > alsof men een boer een

koey had gefchonken

,

[a 't is al eveleens als offer een fteen van mijn hertwas gefon-

ken.

Maer wat hebje daer een net ftofjenaen! met verlof, waer

nebje dat gekocht?

't Is een heel finlijke coleur : hoe veel heeft men je daer voor

in rekening gebrocht <

ai Ik verfekcrjeje hebtet niet te dier, kenj'et met de negen

fchellingen betuygen.

Syhille. *t Is daer of daer ontrent , fey de Land-meeter.

Ikkoch'ettotNeeltjen Huygen,

Een ander fouter niet voor hebben , dan je moet weten ik be-

tael met reed geld.

Inliet fcheeldjeby naereen derdepart alsj'erde penningen

byneerteld,

Hildegond. Soo doetet, daerom waftte wenfen datfe al-

temael vanfuiken natuer waren.'

SybiHe. Ja datfe altemaei foo deeden , daer fouwer foo

veel niet achter uyt varen.

Hildegond. De wereld is kaelen beroeyd , en noch wil een

yderfpelen joufferou Monsjeur.

En alfmen dan komt te fterven, dan gaende fchuldenaers

met het overfchot deur

,

£ 4 SyWi
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«2 De Bedroge

SyhlU. Ik fieder ook al veel die haer als groote cadets wc
ten te hou wen, ,

£n hebben duyfende minder als nimendal , ja niec een nage.

om haer neers me te klouwen

.

Hildtgond. Is 't niet waer ! wat gaen de luy hedenfdaeg;

niet boven haer ftaet gekleed ! K \
• •

; -. ^
Alle dingen is koftelijk en dier , en 'c moeter al evenwel uyt

m'tlaegofin't breed, suw

SybilU. Onfe ouders plechten al te feggen dat de pracht var

tijd tot tijd vermeerden.

Hildtgond» 'tGinkker evenwel foo niet toe doen men do
Craef van Holland een paer fluweele mouwen ver- j

eerde»,-. «>!{.* «WO/?™
Ik (ieder fomtijds voor by mijn deur gaen , die niet beter wel'

ten ofTe zijn heel moy na de nieuwe manier

,

Enonderruftchen denk ik en mijns gelijk kinder watbetaeljel

je uyt lachen dier J . :> ! t\ I Jfeü

Daer is nu haeR alle daeg een nieu mode»dan draegt men korte»

en dan weer lange lijven,

Dat de luy altemael waren als ik, daer fou maer een model
blijven. *

Jvlaer nu nebje haeft alle daeg wat nieuws , practifeerter maer

;

ymand een nieu fatfoen

,

Dat eene gek voor deed , dat willen ftrax al de andere na

doen-r*; . • i'?

'

;

'l

De wereld is even hovaerdig, niet alleen de meefters maer
ook de dienft boyen

,

Siet maer eens hoe datter een deel van die cameniertjes weten 1

op te toyen

,

Se zijn beftrikt en bequikt 't fpijt de juffers , foo zijn haer de-

lokjes gekrult

,

Soo datje dik niet en weet ofje haer voor de meyt of voor de
Juffer nemen fult.

Maer ik wil je recht uyt feggen , 'k en fou met fuiken alle mo
de goetjen niet konnen leven. .••

'k Heb daer een ouwe meyt 't mijnent die'taldatopgetoyde

gefnor wel fou te rayen geven.
Eer
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GIRIGHETD. 7}

Eer ik 's morgens opftafoois't huysalaeneenkant, en haer

werkaeneenzy, .

'k Sou menen datfe wat doen ken ! en dan fpintfe daer noch wel

een goet ftukje by.

Sefpinteen gaiemjen als een kattoen. Syhille. Wacht u van

meyffens tot haer Jaren.

Hildegond. Dieen hebben de vryersook foo in 't hooft niet,

maer dat jonge goed denkt niet alsom te paren.

Ja ais man en vrouw al te bed zijn , en weten niet beter of alles

isinftilt, m , ,

Danleytdat weynig gefelfchap noch dikwils met de vryers

opftraetcn trilc.

Sybitte. Ik hebber daer een t'mijnent , 't ïfler een wat geld

het honderd. ,

Hildegond. Dat men hedenfdaegs foo quali)k gedient is,

dat heeft men dikmael verwondert.

Maer 'k moetje evenwel mijn garen laten fien : je feit leggen

datje in lange geeneelder hebt mje hand gehad.

Befiet men dat garencje eens, fouje diergelijken wel weten te

halenindeftad? .... .

Syliüe. 't Is niet te verbeteren , heer hoe gelijk en door-

eaens is 't gefponnen ! t '.
v

Hoe veel ellen fait wel doen meenje, fal't de negen wel halen

konnen. _

.

Hildegond. Daer maek de wever eiffingeop. SyvUe. Met

verlof, van hoe veel is dat vlas <

Hildegond. Het koft mijn vijf fchellingen, maer't is op-

recht Lokerens gewas.

Syhille. Sooreejefomtijdsal wat aenfie 'kwel.

Hildepond. Ja fou mendcr al te met niet wat by maken

Soo fou men , al had men al vry wat , daer metter ti)d wel

uyt geraken. ,

Daerom foo moet menfpelen, nu wat, en dan wat, en dan

voelt ment ook foo niet

,

En eer 't jaer ten eynde loopt , foo vint men dattet al vry wa«

befchiet. m
E 5 Syhat-
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74 D# Bedroge

SybiBe. Ie bent voorwaer gelukkig ditje fuiken meyc hebt
byje woonen.

Hildegond. Syfou meer met twee gulden doen als een an.
dermet twee kroonen. .

S* is op alles even deun , enalflewatfalkoopen foo dingtfe
de luy 't hemt uyt de neers. i ' - ' \

Over den heert te gaen ine fonder weerga , en winter en fomer
gaetfe te bed fonder keers. j

En daer by ine foo helder als een fon. SybilU. Dats veel

,

ik hou om mijn dood doch van geen morfebellen.
Hildegond. Daer men van nettigheyd fpreekt derfik en on-

fe Kniertje wel onder tellen.

Sybiüe. Maer ikfoumen wel verpraten ,
't fal beft zijn dat

„ .
lk g*i 'cklgaen worden mijnen tijd.

Ik wensje goeden dagh. Hildegond. Jou ook foo.
Sybtüii,.Heer als men aen't praten is hoe ras is men eert*

• nalfuertjenquijtl

j o j
.

: s. S TB I LLE.
,

WAtfegjenu vanmiin Paragon* jehebtfe nugefien,
_v Moetjet nu felver niet bekennen?

SyhUt. De vnjfters krijgen noch al een vryer , fchijnt wel,
hoe leehjk datfe ook bennen.

Iow. Sy was nu maer in haer nacht goet, maer datjefe
eens faegt in haer pontificael opgetoyt

,

Te weten met haer fpaenfe cap met kant, en haer neurdoek
drie hoog geplooyt,

Wat fal ik feggen? 't wil van haer gedragen zijn , ja het fta-

_^ ter foo net men foufe fchier ftelen.
Dan goede wijn en behoeft geen eyloof krans : Ik laettet

jou felver oordelen.
Spreekt nou eens naer jou eygen gevoelen , wat fegje nou

SybtUe. Ik weetje niet veel te feggen, maer't was goed
dat ik niet fwanger en was

,

Wantik had heel lichtelijk anders ecu miflehienis gekre-
gen,

,Ver-
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GlUTGHBTD. 75

t /Verfoekt men niet meerom fuiken poftuer te fien, want 'ken

fouder mijn niet toe verlegen.

Syiflèrbefiensnietweerd. loris. Datfegjeuytpaffie, om
datfe wat goelijker is als jy.

> Syiito. lkfiewei dacr'snoyt foobekrofen pot, of men

vinter noch wel een dekfelby.

Maer ylive fegtmen eens waer hebje defe rontom-leehjk
doch

achterloopen* . .

lom. Nu alle jokop een ftok, dat meenje immers niet lou

ik hopen: .

Ik weet wel datje wel beter fiet, alhoewel datje die woor-

den fpreekt. ,
' .

5yfc'&. Ik moet bekennen het isdc gochjkfte juffer diem

haer vel fteekt.

Iwfc s'ls foo s'is fe mag al me te kerken gaen nevens haer

huren. ... #- .

Syliüe. Men fou wel peterceh in 'e aenficht zaeyen ,
je

'

dienter troni wel wat af te fchuren:

En noch vat jy dat ftael op 't ftraet by 't hooft, dat h)kt voor -

waer welgckofgekftalf* f

Joris. Wel wat is daeraen gelegen , dat gefchiet uyt enkel

liefde fey den boer , en hy foenden fijn kalt.

SybiUt. 'c Is voorwaer wac liefs, je mcugd die onnutte

morfebel wel omvatten

,

Sy iieter foo lieffelijkuyt als een oor-worm, enfoovriende-

lik als een arm vol katten.

loris. Ik wou datjefe eens hoorden praten, als cene gebo-

ren engel foo iflè ter tael

,

Se fou 't eenen amutie Advocaet genoeg te raeyen geven ,
en

fekanfingenalseennachtegael.

SyhiUe. 'tlsomdewaerheytte feggen wat raers,j en hebt

anders niet qualijkgekofe.

lor». Haer hair en kenje niet beter gelijken als by de

wijngerd rank , en haer koonen by dc rooien.

Se heefteen middeltje je fouttet roet je handomvatte*

Syhillt. 't Is een heel proper dier

!
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j6 De Bedroge

Joris. Hebje welgefien hoe naudatfe treed? fe fou we
twee fchreden doen in een caucier.

Daer by foo heeftfe een mondjen als een notemufcaed , fe&u I

pruym konnen feggen Tonder fpreken.
SyWlt. Se kan wel dreybillen, enfoudeftraet welgacnde

vegen hadfe maer een befera in haer neers fteken.
Ik Ge wel elk me^nt fijn uyl een valk te zijn, en iden bemint r

fijn liefken al waflè betoog I

P

Daerommagmenwel feggen elk fotfoektgemeeneliick fijn I,
Marot.

-i
-..

low. Hyhydeduyvel enisookfoo fwart niet als jyhem
ook wel affchilderd

,

Praet jy watje wilt, ikbender befuktop verchambreeten fe
nee« mijn finnen verwilderd. >

•

Jaikhoufeyoorde goelijkfte van de heeleftad. SyhUe. Op
een lutje naer. lom. Se ftater mijn voor aen.

£>at Paris eens weerpnjfen uytdeylden jefout fiendatfyder
met een fou deur gaen. u*inz

SjMhh houtfe voor de fchoonfie , cn ik voor de lelijk-
fte

, onfe opinien fouwen al vry wat verfchelen. £Hoor juffer, 'k hebber Jiver fooeen alleen, als een goelijker
met mijn velen. -» ° 7

Hebje ecu uytftekend moy wijf , daer zijnder fomtiids al
meer dieder fin in hebben als jy.

Sybilie. Defc enfalje altijd niemand affoenen ten zy van
enkele fchelmery.

Algwgje al eens van huys, je behoefden niet licht erg te
denken.

**

Dat men een jong van jouluybeyen had, men fou de ouwe
met eeren mogen verdrenken

,

Souje fuiken vuyl-mutsaen fiaen? hoe wouje dat noch bekla-
gen daer naer.

Ik weet wel je fout foo ras niet getrout zijn , ofje fat met; de
hand in 't haer. i

Ilt mogelijk dat de liefde de menfehen foo feer kan doen
dolen

!

Joris,
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GIMGHBYD. 77
Joris. Ie weet niet haer veeften ruyken als mmques, en

hacr water even als violen.

>tDe tanden diefe in dc mond heeft befchamen het elpen been

en ivoor:

Maer al preektmen noch foofeer, daer onverfUndigc toe-

hoorders zijn heeft men flecht gehoor,

aer nu recht uyt gefeyd , hoe behaegtfe je evenwel t

SybiUt. 't Is een goey remedieom de liefde te doen ver-

koelen:

e fpreekt van mond , fe heefter eenmen fouw er een befche-

tenluerinfpoelen.

Daer by heeftfe een paer leelijke lepe loopcnde oogen : en

wat de neusbelangt

]
Die kan ik nergens beterby gelijken , alsby een kakhuys dat

over 't water hangt.
.

loris. En praetmen foo onverftandig niet juffer , ot wil

ikje eens wat feggen

Als lonkerGodefroy weert'onfend komt bollen, foo lal ik

in de baengaen leggen.

Syhille. Je fpeeld felfs den onverftandigen , want jen wilt

de waerheyd niet verftaen.

lom. Over al de waerheyd te feggen,dat brengt fommtijds

weynig vriendfehap a$n.

Defchoonheyd moetje weten is een ding dat veel beftaet in

imaginatie

Want dat den eenen lelijk acht, dat falden anderen achten

voor een goede gratie.

Sommige mogen wel een langachtige trom fien , andere heb-

benfe liever rond.

Deeshoutetmeteen bruynetje, en die heeft beter behagen

in 't blond.

Elk heeft Gjn fin en fijn fmaek, hoe veel zijnder die gefuy-

kerde confituren fullen laten blijven

En kiefen in de plaets cappers , caviaer , anfiovis ,en wrange

olijven. .

De witte Lyguftrum blpemen , en fietmen die niet vallen op

der aerd . _
Daer
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7* DeBedroge
I

Daer nochtans de fwarte befien worden geplukt en bef
waert. muW-

Dat dat foo niet en was , hoe fou men het met de foramigel
maken,

fcittf^
Maer de natuer heeft dat foo begeert , om datfe altemael aeJr forti

den man fouwen geraken.

Alle dingen heeft fijn reden» en ik heb de mijn waerom dat

ik dit doe. t Ijitc
Daer is foo fijntjes wat kley aen de kloet, en in*t linnen enl"

wullen fitfe tot den ooren toe. H , .

,

SyhilU. Ik hoor wel watter van is , 't is niet foo feer om f
het velleken.

Datje defe juffer lief hebt , als wel om haer goedjen en om
haer geileken.

Joris, Dat doeter altoos geen quaed aen , want om de minne
vanhetfmeer,

Seydmen vooreen gemeen fpreek-woord » foo lekt de kat de
kandeleer.

Maer by loo ik fou met onfe praet mijn aengenomen bood-
fchap wel vergeten.

Monsjeur (je weet alle dinge wel) (alt'avond byje komen laet

hy weten.

Hy heeftje wat te feggen, maer hymoetet jou in'toorluy-
fteren naer hyfeet,

Je fout de achterpoort aenfetten : daer fal hy dan binnen ko-
men dat niemand weet.

Maer ik wilje wel rond uyt feggen wilje noch meer fuiken

praet praten

,

Soo fal ikje niet foo lang als een haen een koren flikt famen
alleen laten.

Svbillt. Nou nou Joris datter gefchiet , dat gefchiet maer
uyt boertery.

Je hebt immers in alles gefpeurt hoe ik totje genegen

.
*y.

Continueert jy maer in je trouwigheyd'ten felje nimmer be-
rouwen,

En
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GÏRIGHITD. 79
En heb ik wat gefeyd om te lachen , dat moetje men ten beften

houwen.

lor». Ba is 't maer om te lachen , had daer alle quefiie dood
en te niet

,

,Opeenvaen dieder meer af vermaend, dewijl het maer uyt

korfwijl en gefchiet.

HlLDECOND. GODEFROY.
£ moet weten al iflèt bed noch foo breed men kander fich

wel afrollen

,

ik falje weer nieuwe kleeren maken , ja ik alsje fefoo wilt

verfienfen en verfollen.

iJe feit 'er wel deur komen al is 't datje de befte noppen dus alle

daegnietendraegt:

[emoet weten daer hangt een fwijdig geld aen, al is'cdat

jyder weynig nacr vraegt.

Laer men laet het daerop aen komen , als de kleeren verfleten

zijn petemuy fal weer ander maken

,

Dan men fou dat fpei moe worden, daer is foo licht niet aen

te geraken.

Je fiet wel ik ontfie 't menfehier , eenen goeyen beed te fteken

in de mond

,

Maer ik fou foo veel in een maend niet konnen verfparen , als

jy in een week verquiften kond.

| Mijn live kind je moet weten 't is alfoo grooten kon ft gewon-
nen goed te verfparen

,

Als rijkdommen te verfamelen en groote fchatten by een te

vergaren.

Je vaer en je moer al hebbenfc jou wat naer gelaten , s' en

brachten geen hondertduyfenden by een.

Maer naer een goed fpaerder komt een goed verteerder , feyd

men in *tgemeen.
Wat ial 't al zijn ofikje fchier of m e: gen al eene moye ftuyver

met de dood fal ontruymen

,

Wilje je dus aenftellen foo meugjet wel alleen op aen ftricken,

linten en pluymen;
Jc
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8o $edro£e I u

Tc fouter foo wel een gat deur krijgen al hadje by maniere vzm'<
J

fprekenal't goed van 't land,

Watfoumen daer dus in hakken? jediendfchiercen franfe

kramer te hebben op je eygen hand

,

De vrijfters moetje weten zijn daer niet me te bekoren , metfc ;

fijngoetjeteverfpilleny .

Rechts contrarie, fe denken fuiken vogel lapten al dat wyP
hadden wel door de billen,

't Is een heel moy dingen dat men maer Hechts foo van den *

hoogen boom af haelt

,

Maer ik feljc op een ander tijd felf laten forg dragen datjet

betaelt

Wat helpet « of ikje al veel goeds leg en preek , 'tis foo ras i *

niet gehoor t of't is vergeten.

Wel je meugtet aennemen fooje wilt , ik heb altijd mijn conf- 1

cientiegequeten,

Godefroy. Wat dochtje van die predicatie t ik geloof wa^'p
rachtig fe wort noch heel teut.

Nimand fou 't konnen gelooven wat hartfeer het is huys te fc

houwen met fuiken ouwen neut.

De moeyelijkheyd die ikker geftadig van ly is niet om uyt te

herden.

Sal dit dan alle fijn leven duren dat ik dus van 't gemelijk wijf

gebrotft fal werden?

De eenen kijvagie is foo ras niet gedaen , of. de andere die i

vangt weeraen

,

Datfe eens quam te fterven de blyfte vrienden fouwen de alder i

voorftegaen.

Ofik dien dag noch wel eens leven fai denk ik , dat de oude'
|

peftilentievankantis?

De ziel iffer foo in verwerd , dat ik geloofdatfe noch foo lang

fal leven dattet funt en fchand is>
\

Nou leytfe deurgaens op al de nieuwe modens en kijft en

knort.
: -

'

Den eenen is de broek te lang en den anderen het wambas

weer te kort.
'sEn
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GIRIGHBTD.
^ En kant niet wel verdragen , dat de jonge lie hedenfdaegs

foo hoovaerdig bennen

^ 0at deouwers eens mochten opfien , feyd'fe fomtijds > 's en

fouwen haer cygen kinders niet kennen

,

% Ja's en kant in haer vijf finnen niet verdouwen, datter nu

temael jonkers en juffers zijn.

rj Sulke en diergelijke praetjes dat is dagelijks brood voor

mijn,

ft Was noch yet datfe fomtijds op dokten : maer *t is of s* et

van haer hert fnec alffe wat fal geven.

|
Sulke ouwe peukel penningen flachten de verkens die niemand

goed doen foo lang al (Te leven.

1 1 Wat helptet mijn offe daer al een goeyen vetten aep heeft aen

een fy ftaen.

Ik fweerje dat , ik fal die verfchimmelendemunt anders aen de

man helpen kom ikker eens aen

,

't Is mijn leet genoegh dat ik alles op credit en tendierften

moetkoopen.

Als ik al den handel overdenk, dan kan men fomtijds de kop

welomloopen. (maelc

Maer of fy wat kijft en knibbelt en mijn aen 't hoofd lijden

Een jonk kerel moet fich fris houwen, en hopen dattet een

goed huwelijk noch altemael betaelt.

DERDE BEDRYF.
TJlrich. Wybrand.

E moft men byloo foo niet praten buerman ofde moet fou

men veel ontfakken.

Wybrand. Hebben wy t'onfent wat te feggen, live vriend

,

foo is 't daer den turf leyd of in 't Paradijs daer de

Hoenders kakken.
Ulrich. Wat zijnder de luy befukt qualijk aen als fy getrout

zijn met fuiken boofen helle veeg

!

i]\ brand. Alfaten wyfamen in de Haens-balk ik geloof

niet ofwy waren noch al in de weeg

,

F Soa

_
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82 De Bedroge

Soo lang ik t'huys ben moet ik doorgaens quaje woorden hol,.

ren.
,

Vlrichk Ik heb ook alfoo lang gemerkt dat de mijn my lie-91

1

ver van achteren fiet als van voren

,

En dat mijn abfentie haer aengenaem is kan ik wel hoorc aeni:

.

de woorden diefe tegen men feet.

jVybrmt. Mijn boa jour beftaet ook meeften tijd in 't gat;;

.

geleydjc met twee paer fcheet.

Ia wel fulke wijfs tc hebben 't is om de waerheyt te feggen 3

niet te herden,

Endaerftaetbytevreefendat het van dag tot dag noch erger

>

lal werden

.

Ulricb. Maer foumender meenje met goede woorden die ;l

parten niet wel krijgen uyt ?

Wybranf. O lieve man als't pee rt jen' niet piflên en wil foo

is 't al verlooren gefluye.

Albadjefe als brugman j m j! long je haer foo fchoon alsecnii

lijlier»

Datje dat meent een wcytswijffal daerom niet laten te fpelen

de vrijfter.

Ik heb de mijne met alle minlijkheyden fachtmoedigheyt totjp

noch toe ontmoet

,

Maer wat is *t i niet anders als hooy gedorfien : 't is te befukc

quaed te laten dat men geeren doet.

Ulrich. Wat dunkje dat wefe dan eens met hout en goey re-

den fochten te belefen £

Wybrant. Dat ik de mijne een lap gaf ikkreeger honderd in

deplaets fouikvreefen.

O heer je kent dat ftaelnoch niet dat ik haer hand of vinger

raekten aen.

Als eenen brifende leeuw , ja de duyvel uyter helle > foo foufe

;

tegen my te werk gaen

,

Sulken booien creatuer als dat is > dat is tebyfter en te won-
der! h

:

Ulri^k» We moeren evel mans hant boven fpelen > feyde

manen hy lag onder 1

Want,
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GIZIGHETV.
rant het voegd wel dat een man een man zy

|

eneenvroueen

vrou.

Wyhrm. 't Is heel goed feggen nabuer,'t was gemakkelijk

kakken als 'c wel volgen wou.

[kweet wel hoe't hoort, en fou 't haer wel netjes konnen

voor oogen leggen

,

|
Maer het baffen van een hond geld t'onfent foo veel als mijn

feggen.

lIs ikker maer van verren wat wil vermanen, Foo en iflêrgeen

ruft in huys.

Ulricb. Ik hoor wel watter af is, erme knecht jelegteral

me in 't fwijgercjetuys.

Wyhrm^ Het gater t'onfent, fey de man, foo't gaet,

maer ten gater evenwel niet foo 't hoorden:

>at fommige mans fulke wijfs hadden als wy, fe fouwenfe le-

vend vermoorden.

Ulricb. I k falder evenwel tegen wefen , al fou 't alles 't on-

derfte boven ftaen.

Wybrant. We mogen wel wat waters vuy! maken maer we
waflTchen de Moriaen.

Ulricb. We moeten dat werkje tegen gaen ofde pryen fou-

wen meenen dat het ons niet en fcheeldcn.

JVybrdnt. Dat fey de kofter ook , daer moet ontfag zijn

feydi , en hy geefielden de beelden.

Ik geloofde jouwe heeft al weer wat in *t fin , fieje wel hoe

haer lokjes zijn gekrult i

Ulricb. Ik kan' niet mer als mijn beft doen, die fijn beft

doed is niet meer verfchuld.

Wybrant. We zijn in eenongelukkig planeet geboren , dat

wegeraekt bennen aen fulke vrouwen*

'k Was een rijk man had ik foo menigen roofenobel als mijnen

troudag my wel is berouwen

,

Hoe menigmael wenfeh ik wel van *t wijfontflagen te zijn?

Ulricb. Ia dat menfe met wenfehen quijt waer.

Ik fou de mijne ook wel haeft met bufboom betteken , en

fchenkenfe Belfebub tot een Nieuwe jaer.

F z Wj*
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qa De Bedroge

prvhmt. Wat was ik een gelukkig man geweeft hadik

Iuffer lofijn mijn eerfte vrijfter genomen

!

Want dan was ik tot defen ongelukkigen ftaet en dit elendigl

leven niet gekomen.

Ik hadder nu foo flecht niet aen geweeft had ik haer genomen

met haer eer en met haer kleer : I

Nu heb ikkerwd een die wat heet , maer wat ïft le verdoetetl

weer. „ ê
Uhick M«CWieisjeeerftevryfternugctrouwtC

Wvbrmt. 'cis een Amfterdammer:

0e kerel ifler degclukkighfteman me van de wereld , ja fe le-

ven famen ais twee lammer.

Daerom foo en moetmen foo veel naer het goed niet tien , ah

wel naer d'eer van eenvrou.

Want die de eer roifti die miftet altemael, dat bevind ik

nou. . .

Wat wil ikje veel feggen> Uvebuerman, mijn wijt vervaitu

van *t eenequaed tot het ander

:

Sc heeft daer een deel dronke commeren , en die bederven

malkander.

DaerisNcel flempemp onsbuerwijf diedoeter al Vrij wat»

quaedsin,

Watfoujemetje goetje doenfeyfe, als van leven , endatisp

de mijnen wonder na de fin.

Se hebben nu alle morgen wil ikje feggen , haer optocht tot

Geertje Floris.

En daer fittenfedan dik tot middag toe met den anderen in

den Brandemoris. A i ^
Daer hebbenfe haer dubbelde anijs , haer maeg- water , haec

neuk-water, haer angelica , ^
'

Haer wachel.water, haerrofolis, haer hekkepoft , haer hem.

deken op , en haer aqua vita ftapintica.
|

En meer andere diergelijke narren dranken en heete wate-

ren £ iJ

Ie hooft doeje feer als j' er ontrent komt , foo gaen haer de fna.

teren. k-A- 1
Daer
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G1RIGHBYD. 85

IDaer halenfe dan de goe luy over, en fpreken van ider een

quaed,

adaeris haeftinde heele ftadniet een dieder met een veer

enlaet. ^ _

ie maer wat op fijn horens heeft die weten f' et ftrax op fijn

brood te geven.

Ulrich. Dat *s kleyne konft. Ik meen ftond haer eygen

doen voor haer voorhooft gefchreven ,

atter alvreemde Hiltorien infouwen telefen zijn foohier

foodaer, .'. A
Dat moet ikevel feggen, de mijn is geen drinklter, maer

'k woudatfe wat man vafter waer.

fiet liever een vreemd haert jen als haer eygen, dat heeft

men dikwils verdroten

:

k En hebber noyt een goed woord van , ja ie fiet tegen men

als een ttier die wil ftooten ,

iEn komter eene jongen melkmuyl fe neygt dattet hemt

fleepc. Wybram. Soo gaet in 't gemeen,

anneer de vrouwen de fmaek wech hebben dat twee meer

konnen als een.

Ulrich. Het fchijot een vrou is een nootUkelijk quaed,

men is niet geruft ofmen moeter een trouwen.

Wyhant. Daerom feggen de frank wel , eer1
vroom man

'

neemt een wijf , maer die verftand heeft ialder iicn

van onthouwen. (laet.

och of wyder al wat voor praten , dat is nu voor ons al te

aer wel ick moetje waerfchouwen , jouwe Joris en Go-

defroy haddenttans heel druk op ftraet.

Ik en hadder geen goeye muts op. Ulrich. Ja ja , ik fal nem

die fteek wel verfetten.

Wyhram. De handen die gingen geweldig je dienter wel

wat op te letten.
.

Ulrich. Verfeker weet dien olykerd datik flusjes lal moe.

tentebegraeffenisgaen.
r

'

t
• . rif

En dat falhy lichtelijk door mijnen fchelmfen knecht felts

hebben verftaen.
,

F j Wyhrant.
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85 D« Bedroge

Wjkmh Se haddent altoos heel druk. tfyirfc KTecoon
welomtelyen?

]

De guyt hout hem ofhymijö getrou was, en fijn mes, denk

ik, fnijd aen weer zyen.

Ik dankje dat jemen dat hebt gewaerfchout , ja feker warent

fulkemaets? ; :

Dat heeft al wat te beduyen. Wybrm. 'k W nje wel reöht

uytfeggen ik vermoey wat quaeds. "

Viriel), 't Is geen nood nu ik dus den draet heb , hoop ick

,

fal ik het klouwen wel krijgen.

Ia welfoofemen o,u*<rfpcl fpelen, foo meenikfe beyegaer

te door rijgen*

JVybrane. De wacht is je bevolen. Ulricb. Ik falmen hou-

wen als wou ik ter begraeffenis gaen

,

En ik fal foetjes achter weerom in komen en beloere wat men

fal vangen aen,
"

Ik wilje wel verfekeren , (Jat foo ikfe op de daed kan beknel

len,

Dat ikfe foo fal trafteren dat s'ec geen van beyen fullen na ver

tellen.

Joris. Ulrich.

OGantfch fuykerde koeck en vijgen hier is het fpel te lee- i

lijkverraeyen.

Ik ben tegenwoordigh foobang men fou wel een ey in mijn

eers braeyen*

Nu vrees ik niet anders , als dat den heelen bommel hier me
fal leken uyt.

Ik hebfe ai menen te waerfchouwen , maer fezijn foo befich

datfe niet en hooren ofik tuy t of fluyt.

En heel groot rumoer te maken en derfik niet voor denou-

wen. . v J

Hier is de kans leelijk verkeken : maer wie fou denken dacfe

niet anders tóe fien (ouwen <

Hoedikmael hebikhacr gefegt, kinder gyli gaetfoo loste

werk,
Den
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G1R1GHEYD. «7
I
Den ouwe heeft de fnufal in de neus , en paft op jen handel

naerikmerk,

[*Daerom moetje wel toefiendatdebaeneerftter deegeklaer

Eenmael fout al betalen : maernufullenfewel fien dat mijn

feggen wacr is.

fe moet je dingen wel beleggen , fey ik foo , want den ouwen

is ftim en vals >

Aeneenfy daer is 't hecrfchap felfs : maer wat duyvel heefc

hy daer om den hals

,

Naer'themlaet aenfien foo fout een bril van een fecreet niec

qualijk gelijken.

Ik moetmen hier wat verfchuylen , en dit werk eens ter deeg

bekijken.

Ulrkh. O bloemerherten daer was ik geen kleyntje aen 'c

teefje vaft!

*c En waer defyi onverwachten toeval 'k fou meene dat

ikfe daer fou hebben verraft.

Mijn wijfenGodefroy-wareninonfe kamer met haer bloo-

tebeyen.

Nu is 't tijd om op te paffen docht ik , want fc fouwen *t men

d.ier verfonfeyen. i

Ikgink my dm dicht aen de kamer met een ftilligheid ftcl-

lenop fintenel

In denontfanger van de verteerde koften , van waer ik kon

hooren al haer gerei.

EnjuiftalflTenaer gilling waren om hare amoureufe propoo-

ften te concluderen

,

Sooquammyeengruwelijkenhoeftover , die, hoe ik hem

meer meinde te weren

,

Hoe hy heviger wiert: op'tleft en wift ik geenen beteren

raed

Om mijnen hoeft te bergen, als *t hooft te itekeu door den

bril van 'c privaet

:

in foo ras alfler't hooft deur was foo hoeftenikeens uit den

truren,

F 4 Maer
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3g DeBedroge

Maerde fterke lucht van't gegeten brood maekten dat ik

daer niet lang kon duren. • z-

Dies meenden ikker't hooft weer uyt te halen , maer't wasJK
van den bras

Datter foo glad niet weer uyt en wou als ter wel in geko-

men was. ;

'

OndertmTchen foo begon de bedfte in onfe kamer gewei- i'

die te kraken : {
>\>

. . - r 1

Datgehoetelmoftof 6jn> docht ik, en ik dë fuiken ruk om
weerlos teraken , . _ r

Dat ik dep heelenbrfcaflichten, dip iflyom den hals bleef

hangen vaft. .1 ^üi;

MaerUet ikgaenfiendat ik ö»y yan defe& ftinkenden hals-

band ontlaft. .uv - 'M
:

!•«/. ;Wa« ÏWarigheyt finkt daer van mijn hert, ik kan

'mijn felven nau bedwingen , *ih

lk fou yw blijdfehap wel capriolen foo 'hoog als een leg-
]

gendpladpampierfpringen. ja<v

Laet ik nu dodetroy eaen waerfchouwtn, hier en dient

geen tijd in veriuymt, m
Want eer den baes weer komt foo moet de baen zijn ge-

|

ruymt.

Joris. Gob e f r o t.

vr porcfegik, pakjedèutf,fnaptdatftraetjeninfoofalhyje
|

Y niet ontmoeten.

Want dat hyje tegen quam ik verfekerje hy fouje vry war

oneffen groeten. V '

Hoebly ben ik van fijnent wegen , dat hy dit noch foo is ont-

fnapt,

Want 'ken had niet anders gedocht of den b3es had hem

verfeker betrapt.

Maerwie hoorde fijn leven van fuiken drollige dingen fpre^.

ken

!

De vent die gaet fijne kop door't gat van'c kakhuys ite-

ken

!

Naer
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Naerdatik'tfieacnkomen foo word hy in'tleft nochpuer-

ftekenmal,

Novt raektender een ouwerat in fuiken befcheten ratteval.
1 Ulrichuyt.

Obloemerherten baes benje daer
j

is 't nu tijd om uyc te

loopen? _ . r

Ik heb daer van goeyer hand verftaen dat lonker Goderroy

't onfend achter in is geflopen •

Verfuyme we geen tijd : t
1
fa vallewer op ftaende voet

Ulrich^l* vrees van fijnent wegen dit werk fal fonder

bloedftorting niet vergaen.

U L b. i c H.

DAerley ik mijn hand te leelijkop eenyle ftee:o bloed

hce was ik daer bedrogen !

Ik meenden de vogel noch op 't neft te kippen , maer hy was

men effen ontvlogen. .

Wat fal ik nu voorder gaen aenvangen t goeden raea is

Sal ik heKchlnnis met een hevigheyd gaen aenbrengen aen

den Officier
1
;

Neen , het fal beft wefen dat ik eens met een goed advocaet

ca confulercn , . .

En die fel my dan wel raden hoe ik my hier infal hebben te

comporteren.

lier in dien ik mijnen Buerman wel de penning te gunnen,

maer hy valt wat licht in dat cas

,

Hy is fijn meefter ai wat te vroeg ontloopen. 't is een ad.

vocaetalsludaseenApoftelwas.

HethTer een van die, die noyt gewichtig proces verlooten

van haer leven.

Wat wil ikje veel feggen, *t ifler een om op eenen goeyen

toe te geven. „-..«••
Dat moet ik feggen daer een ander fes fchellingen neemt

,

dat hy met de gulden te vredems, ^mis.

Maer het gaet daer me als menfeyd, koper geld koper ziel-
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90 De Bedroge

ik moet bekennen hy weetje wel voor een duyt of oortjen

Latijn te verkoopen

,

Maerhoebenje daerop gehard f even ofje voorbyeenbac-
fceradeur had geloopen.

Ik plag voor oefen meefter Meereen wel te gebruyken > tnaer

fey ik roacr eens goen dag heer.

*t Was ftrax fes fchellingen legtmenfe daer ; en daerom
krijgdmen die vogel niet weer.

'tSal beft fijn dat ik na meefter Melis toega , fefeggen dat

hy een geleerd Advocaet is

,

Ookfoo worthy wel meeft gebruykt in fulke faken vae ai-
men lef» majeftatis

,

Hy fal my wel raden wat ik voor beft in defe faek nu doe

,

Daeromom geen tijd te verfuymen dat gater met een opge-
togen zeyl iu toe.

CODBFROT.
BEceren aenflag en kon my fijn leven niet in gedagten

komen»
'tfcomt foo wel als *t mag datter dit nieuwe volk word aen-

genomen ,

Ik fal feer licht door mijn vrienden maken dat den ouwen
een Hopmanfchap werd geoffereert

:

'e Is wel een bloyen fchijtebroek, mier de gierigheid fal ma-
ken dat hy 't accepteert

>

Infonderheid foo men hem doet gelooven dat hy niet in
*

*t veld en fal geraken

:

En als hy dees mijn genegentheyd fpeurt > foo fal ik weer be-
ter credit by hem maken >

Wel aen ik moet mijn beft doen dat ik hem ergens komt te

fpreken or te fien ,

'tSal beft zijn dat ik een ftraetjen om gae wandelen > 'k.fal

hem wel ergens gemoeten miflehien.

U L-
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Ulrich*. Godefroy.

r . t-v Efaekis difficilis probatu ; wat $ink de kerel je daer

11 een duytich en latijn onder een lappen!

4* Mcnfeyd van quakfalvers maer 'k meen dat die maets ook

konnen klappen. L
"'

lkftont of ik gek was fulke wondere grepen had de kerel

in fijn gat.

Dat fouje niet konnen bewijfen , fey de vent , 't en waer Gat-

ier een draetien tuflchen getrokken hadt.

Wat fellewe malkander wijs maken, fey ik, men weet wel

dat hy daer niet quam om vliegen te vangen;

Je behoort te fcggen, dat men foo een kerel hoort aen een

galg te hangen.

Heb jy't gefien feydi op'tleft: neen ik , fey ik, maer ik

hebt genoeg gehoort.

Al hadjet gefien daer by feydi, foo fou'k je evenwel taeyen

dat jet noch fmoort,

Tot datje meer befcheyd , en geloofweerdige getuygen

weet by te brengen

:

Daer weet ik geen raed toe, fey ik, want fuiken werk en

wil geen getuygen gehengen.

In fomma wift ik een fpijkertjen hy wifter ftrax een gaet-

jentoe. r
Weetje men anders niet te feggcn fey ik op'tleft, foo ben

ikje praet al moe.
,

lk fmeet fes fchellingen daer neer, enik gink meteen quaje

koptenhuyfenuytftrijken,

Krijgje anders geen geld meer als van mijn docht ik, foo

felje je felven niet verrijken.

Anders geenen raed te geven ! 'k wil wel bekennen ik be-

klaeg mijn geld:

Maer ik wed dat hy in lang aen mun penningen lijn vin-

gers niet blau en teld.

Ikfie wel 'tis maer malligheyd by fuiken volk tc loopen,

trouwens 't is daer wel uyt te ruyken

,

Dat
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De Bedroge

Dat de advocaten foo weynig felfs procederen , als de dofto-

ren de medicijnen ge bruyken.

IVUer foetjes wie is dit i Godefroy. Uwen onderdanigen
< dinaer wenft u góeden dag.

Ulricb. Dat hy was dier ik hem wenften ,*k wed men hem
in d' eerlte acht daeg niet en fag.

Godefroy. 'k Was tanilies eens t' ouwend om mijn dien lt

aen mijn heer te prefenteren.

Ulricb. Hy mocht die moeyten wel gefpaert hebben,want

ik kan fulke vifiteurs heel wel ontberen.

Godefroy. 't Sal mijn heer apa rentelij k wel aen ftaen.

Ulricb. Naer ik van die vent vermoe,

Soo fou hy de luy haer vvi fs wel komen af (oenen , en ver-

wachten noch 'k dankje peetje toe. ?

Ygetdat ik nu een dertig jaer jonger was, ik meen men fou

wer een fpelletje van hooren.

Maer laet ik min pallie bedwingen , 'c is feer fchadelijk dat-

ter d' ouwe luy verftoren.

Men feyd dat hy fterker is , die fijn fel ven , als die heele ftcden

bedwingen ken.

Dit is een bequaem fubject om mijnjferftand te proeven en te

toonen dat ik mijn finnen meefter beo

:

Godefroy. 'k Heb overal naje wefen fien ja gcvraegt in al-

le ftads hoeken.

Ulricb, Had mijn dat ongeluk niet overkomen , hy had-

men lichtelijk foo veer niet behoeven te lbeken

,

Maer foumen licht eer gevonden hebben als 't hem lief was

geweeft. Godefroy, Soo 'kje de reden van mijn komlt

vertel

>

Soo ben ik feker dat het mijn heer feer wel behagen fel.

Ulricb. Daerfou ikvry wat aen twijfelen. Godef. Daer

wort jegen woordig volkaengenomen.

Ulricb. Wel. Godefroy. 't ls foodanig datje wei licht een

Hopmanfchap fout konnen bekomen.
Want de heeren hebben onder anderen al van felfs naje ge-

vraegt»

Mijn
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Mijn neefdider een van is , gelijkje weec , fey tegen men of.

jem ergens faegt,

Soo ken jem wel eens te kennen geven , dat we fijnperfoon

in defe occafie wel wüden gebruyken.

Vlr. Hoe quamen de heeren om mijn te denken f Godefroy.

Se kennen de luy haer bequaemheydhaeftruyken.

Je moet weten fe hadden geereneen ervaren man, diede an-

dere kan helpen met raed en daed. _

Vlricb. Daer hebbenfe gelijk in, want het beftaet foo veel

in 't bcleyd , als in de couragie van een foldaet.

Soo dochtenfe noch om een eerlijk man , deenfe <?

Godtfroy. Daer wierter verfcheyen voorgeflagen,

Dan daer fchorten altijd een dittjen, of een dattjen , maer foo

ras als jou perfoon wiert voorgedragen.

Ulrich. Ja ! Godtfroy. Soo riepenfe ftrax dats een man die

ons dient. Vlricb. Segjet?

Godtfroy. 'tWas, dat was onfen rechten man

Loopter dan een onbedreven borft onder het kompter dan foo

feernietopan

,

Maer we moeten ten miafte een vaft man hebben daerwe ons

op mogen betrowen. .

Vlricb. >k Heb al mijn leven een martiael hertin t lijr ge-

had, en veel van den oorlog gehouwen.

Godtfroy. Se lbeken foo veel alft mógelijk is naer ervaren en

bedrevelicn.

Vlricb. Datje men hert openfneet, jen fouter niet anders

alseenfoldaet innen. (aen re loopen.

Ik was nochnau inde broek ofik begon de trom al achter

Godefroy. Dat weten de heeren ook wel ,en daerom ïft dac-

fe alles goeds vanje hoopen.

Vlricb. Se fullen in haer mening niet bedrogen zijn , want

algaikkerfooflechtheen:

Maer ken wil ook mijn felvenniet prijfen: eygenlor ftinkt

feydmen in 't gemeen.

Godtfroy. Se foeken naer mannen, enfouwen niet geern

fien dat aropten door faveur wierden onderkropen.
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Ulrich. Dat wil ikje wel feggen , ik mochtfc ontvallen
maer 'ken foufe niet ontlopen.

Deleden mogen mee den ouderdom wel wat verftrammenl
maer 't hert blijfr even goed.

En al ontfehieten de ouwel uy de kraghten al een weynig* \
noyrontfinkrer de moed. V

De jongeluy mogen foo met een loflïgheyd wel fomtijds ï
wat beginnen, l,

Maer die oumaecs gaen piam piano , endoen alles met rijpe ï

deliberatie van finnen.

Godtfroy. Ia Wel ik heb mijn boodfehap nu afgeleyt, het |
fal gaen worden mijn tijd om te gaen.

Ulrteb. Ik bedankje datje de moeyten hebt geliven te ne- I

men. Godtfroy. 'tlsfeergeerengedaen. L
Ulrich. Naerikditacnfie, foofouwewedeouweRomeyn-

\

fe tijden wel wederom beleven.
j

Doen men de luy van de ploeg haelden , om 't gcfag over he«
le legers te geven.

Omdewaerheyd te feggen daer het foo toe gaet daer ga- •

i er wel,

Want foo doende worter noch altemet gefocht naer een uyt
ftekend gefel.

Wie weet wat de fortuyn noch metroen voor heeft , daer
kennen wonder dingen gefchiden.

Datje dat meend 't en waer geen mirakel , dat jemen ook nog
een heel leger faegt gebiden

,

Men weet hedenfdaegs haeft te fien watter in ons fteekt al

ift dat men fich al flecht houd.
Als ik de rechte waerheyd feggen fal, 'ken had mijn felver

foo veel niet toe betrouwd

:

Maer wy weten dikmaels felfs niet wat voor bafen dat we
bennen

,

De menfehen Dachten fomtijds de peerden die haer eygen
fterkte niet en kennen ,

Als ik men ook wel bedenk > ik ben noch al eenen tayen

quaft,

En
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I GIRI GHü YD. 9f
En om een compagnie te regecren ,wel wat is daer foo veel

aenvait

^jVooreenman als ik, die fijn natuerlijk verftand wel weet

tegebruyken?

Roo'ker mijn felven eens toeftel, ik geefter noch altemael

wel te ruyken.

Lechtsom, flinks om dat heb ik in acht daegfoovaftals

mijna,b, c,

in wat de reft belangt dat valt een man van verftand van

felfs me.

Ia wel foo 'ker dit hooft een weynig me breek , gelijk eenen

tol fal ik heele efquadrons noch doen dracyen.

Maer laet ik de fortuyn by de tuytcn vatten dewijlfe men
van felfs in de handen komt waeyen.

j
Het traftement is noch al goed me genomen , 't is gemakke-

lijk als men onder 't zeyltjen wat roeyd.

Daerom foo moet ik die yfer voort gaen fmeden terwijlen

dattetnochgloeyd.

Joris. Sybille.

Sybittt. ~f* E fpreekt niet meer van de fchoonheyd dieje noch

1 korts foo uytftckend hebt gevonden.

Joris. J Al fcg ik niet veel 'k en denk te minder niet } ftille

wateren hebben diepe gronden.

Sybille. 't i(fer geweldig ftil geworden men hoord van

Labelle geen meer gewach.

Joris. De vogeltjes die foo vroeg lingen die eet de kat

op den dag.

Sybille. Daer moet al evewel wat haperen, maer fegt het

my vry ionder fchroomen.

loris. Daer is foo al eenluttjen, maer 'ten kander niet

wel uyt komen.

Sybille. Om de waerheyd te feggen defe ftilfwijgentheid

en ben ik van jou niet gewent,

lflèr wat> openbaerthet aen my , 'k was immers altoos je

trouwe conüdent>
Joris*

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



£ BeBedroge

loris- Voor eerft lbo feljedan gelivente weten 9 bet hu- 0

welijk met mij n en de lieffte is glad af.

SihiUê. Af fegje* loris. Af , en ik heb met een aerdig-

heyd den ring weer genomen die *k haer gaf.

Syhtte. Wel^hey, hoe is dievirige liefde foo hacftigdochl^

vervlogen i I

Joris. O bloed, Juffer, fen leven iflêr geen cavalier focfp

fchandig bedrogen! m

Dat ikje alle dingen fou verhalen, je foudeen gatmdenne-1 1*

melflaen.
^

'
'

\

Syhille. Wel dit moet wat wonders welen ! doedmendienj

handel eens verftaen.

Joris. Laet ikje dan eens gaen verhalen een wonderlijke t\>

Hiftorie,

Soodanig als mogelijk niet een is gefchietby menfcheme-l

morie.

Ie mocht wel feggen, dattet niet al goud en was datter i\

blonk!
]

Syhille. Waflèt niet een onnutte morfebeK Joris. Batdesji

pry die ftonk.

Syhille. Maer y live verhaeldmen eens. loris. Se had men v

tot haren huyfe verfcheyen

:

Wc feilen , feyfe foo een half uyrtje uyt ons kieeren gaen rae& t

ons beven:

Ik paften op alseen vink, want het was men wonder wel na c

mijne fin. -

En foo ras als ik aen de duer quam foo hetfemen datelijk 3

itf:

Seleydemen op haer kamer, en fc begon haer te ontklee- -

Syhille. Se mocht dat ik. loris. Daermoeft audiëntie we- -

fen fou ik de faek ontleden.

Vooreerftfooleyfehaerpruykaf, endoenfachfcruytalseen 1

ouwe hoer.

Syhille. Depruykfegje* Iorix. Los een beetje: noord hoe s

ik al voort voer.
Li- I
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Liftentjefeyfe, wiljeniette koy gaen, maer 'ken was foo

fchüijk niet al waft datfe men porden.

OndertutTchen foo leyfehaer rechter oog neer : wat duyvel

docht ik wil dit noch worden i

En doen namfe haer neus. SybiUe. En die leyf'er ook by

neer denk ik < lom. Hoord:

Weet jy't beter te vertellen als ik foo fal ik fwijgen ga jy

dan voort. .

SybiUe. 't Is dat ik (bo nius.gierig ben om dele gefchidems

ten eynden te hooren.

lom. 'c Is foo 't is, ik heb liver datjeraen in den drek vale

als in men woorden.

Ie hebt daer een quaey manier van datje de luy altoos in

haer propooften ftoort.

SybiUe. 'k Sal de vinger op de mond leggen en fwijgen

vertel jy maer voort,

lom. Seleyderdande neus ook by neer ! en doe begon-

feaen de tanden te raken:

Moetender die maets ook al by docht ik wat wil dit noch

een fommetje famen maken !

Ik fat en keek als een boer die de kaort vergeven heeft ter-

wijl fyfe vaft los maekten een voor een.

SybiUe. 'k Gelooft mijn leven niet ! lom. Soet jes , en

toenfe boven gedaen had, doen begonfe beneen.

Waeromgajeniette bed feyfe? 'kmoet fey 'k fo mijn na-

gels eer ft wat korten

,

We mochten malkanderen anders krabben , maer 't was dac

eyer eten niet dat men fchorten.

Enondertuftchenfoobegonfe foo een Uitjen te futfelen aen

haer linker been:

Doen koft ikket niet langer herden 'k nam mijn wambas en

mijn hofen en liep heen.

Maer het heeft men daer naer noch meer als honderd roael

cefpeten,

Pat ik al die afgeleyde materiale niet en heb genomen en

hebfe in 't kakhuys gefmeten.

G Syhüt*
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Sybillt. Wel heer is't mogelijk, wat hebjemen hier een |t ^
J

raerftukjen verteld

!

Ik verfekerje bet meriteert datment in de cronijken Held.

Joris, Indien ik het fclfs niet gefien en had 'ken fout niec

hebben willen gelooven.

Sybille. Nu fieje wel hoe dat de liefde de luy haer finnen kan.

beroven.

loris. Tegen de waerheyd valt niet te Peggen: 'k beken!
dat ikket aen mijn felven bevind.

Sybillt' 'k Waflerquaed om in mijn gemoed. Joris, Wad
wiljer van hebben , de liefde is blind.

Maer laet ons van wat anders praten , 'k en mag van de pry
niet meer hooren.

Ik vreefden waerachtig niet anders ofje verderf was gebo-
ren

Doen den ouwen je Mondt en beluyfterden : hoe goed waft

dat hy valt raekten aen den bril

!

Hy hadjefonder dat veifeker verraft, maer men magh wel
feggen als een dinge vvefen wil.

Metdat Jonker Codefioy wech was, foo liep ik met een
vaert om den baes te waerfchouwen

,

En dat deed ik daerom , moetje weten , om mijn crediet by
hem te behouwen

,

Want ik had al beginnen te merken dat hy een miftrouwen van
men had

,

En zederd dat hy dat gefien heeft > foo heeft hy vry beter opi-
nie van men opgevat»

Maer en heeft hy jou al evenwel noch nergens of gefpro-

ken?
Syhille. Hy houd hem al eveleens of hy niemendal en had

geroken.

Joris. Siet toe : hy loerd o» fchalkheyd, en foektje te

waerfchouwen met de flag

,

Sybillt, 'k Heb den hoeft van den drogerd, laet hem doen
wat hy kan of mag.

Ik
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'ik wilfomtijdsgefelfchap hebben, en dat en fal hy of nie-

mand my beletten.

loris. Had ik geweeft al s jy , *k hadder een condifiken van

in de huweiijkfe voorwaerden laten fetten

,

, En dan hadje met fatfoen konnen feggen dat hy der op aenge-

nomen was.

Sybille. Jeiout je leven niet willen gelooven hoe weynig

dat ik op fijn dreygementen pas.

loris. Hy praec nochtans fterk van vetmoorden , enfoujy

daer niet na vragen !

Sybiüe. Ofhy al fchoon op de nagank quam Godefroy fou

hem met een gelicht verjagen.

, I Maer laet hem fnorkenfoohy wil, ik meen na mijn finlijk-

heyd te leven voortaen.

loris. Die tot eene koekkoek geboren is fie 'k wel en fal de

hoorens niet reeontgaen.

VIERDE BEDRYF.
Joris. Ulrich.M Ynenbaes is Hopman geworden , wie fou dat fi/n le-

ven hebben derven droomen

!

rjaeiom heb je kinderen en verdrinktfe niet , want je weet niet

waerfe noch toe konnen komen,

'cis een kerel foo wreed als een fchaep, dat is te feggen een

manalsonfeClaes.

Jaomhem wech te jagen hadje niet van doen als een hand vol

boonen met een blaes.

Ik geloof vaftelik dat onfen jongen fprink-haen dat foo heeft

weten te fmeden

,

Om den ouwen fomtijds om mofterd te fenden , en ondertuf-

fchen de plaets van Luitenant te bekleden.

Wat fullewe noch al beleven ! de vent is gewend alles te heb-

ben op fijn gemak

,

Enomfoldaettewefenishyeven foo bequaem als een kous

tot een peper fak.
'

G 2 Wat
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ioo DeBedroge

Watmagdenfuckelaer beginnen» hymagh den degen wel

dragen , ,

Maerhypafthemaleveleensop zy gelijk het vijfde rat aen-

de wagen.

Hoe lelijk wiltcr noch haperen kornet daer eens ter deeg opjfc

aen.

«fc Wet hydatelijk fijn piek fal fchuren en voort poort fluy-

ten deur gaen.

Daer is de man fetfs: wacr droes heeft hy defe phiymenp*

van daen gekregen <

la ja nu fie ik wel waerom dat ik defe nacht foo hert heb ge-I*

legen.

Maer foetjes dat hy 't niet en hoord. Ulrieb, Ioris ghy|

hebt nu lang by mengewoond , I

En f
tis meer als redelijk dat men fijne oude dienaers well

loond.

Joris, Wel gefeyd. Ulrieb. Soo heb ik ook u gedane!

dienften nu te vergelden voorgenomen.

Ie weet wel wat voor een officie dat ik jegenwoordig heb

bekomt i ! ,

Joris. Recht. Ulrieb. En alfoo nu eenige honorablel

chargens aen mijn te vergeven ftaen.

Soo is d* intentie uw perfoon m defe gelegentheyd nietjj

voorbyte gaen:

Hebbende dan op uw bequaemheyd behoorlijk acht geno-

men,
Soo fijt ghy by ons foo veer in goede confideratie geko-

men

«

Datikgerefotveerdbenjou te nemen voor mijnen Sergant. ij

Joris. Sergant, fegjefoo? Ulrieb. 't Is de mening.

Joris. Sootje gelieft de hand. t

Maer fou'ker geen bezegelde briven van konnen bekomen i

by leven en fterveh?

Ulrieb. Men geeft daer geen briven van.

Joris. Niet*

Ulrieb. Hoorje wel, je moctmen helpen werven.

Joris.

\
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Joris. Daer weet ik raed toe , fegt men maer hoe veel

volks datje begeerd. ,

•

UWcfc. Ik weet datje gefojen en gebraden , ja als kind m
huys bent tot de fwarte weerd

,

En daer is jegenwoordig al de hoop van luye leeg-gangers

enloffefchroeven.

IowV. Volk als zaet, fegt mijn maer het getal dat we Tul-

len behoeven. r f ,

Daerisnitteenmothuysin de ftad of als een fnoek op fol-

der foo ben ikker bekend

:

Al waft middernacht foo gaen alle deuren open als ik maer

eens fee ik bent.

I/Wc*. Dat zijn de rechte wateren om fulke viflen als wy

foeken in te vangen. _
lom. Opeen gecfleling en een brand- merk ful je foo nau

nietfien, denkik, alffe niet en zijn gehangen.

Ulricb. Tut tut wat raekt ons dat , alffe maer hebben

haer eefonde leen , ,

En twee goeye vuyften. lom. En met verlof, hoe veel

been i

Ulricb. Dat befcheyd zijn felfs: 'cis niet de pijne weerd

dat ikie antwoord op je fotte reden,

lom. -Ik moet alles van te voren weten, want ik lou gee-

renbeflagen ten ys treden.

1/ZrieA. Joufpetiaeljooftdegiet-leughen, die falder wel

fommige aenlokken door fijnfoete ml.

lom. De rechteman , want foo dtkmacls als hy de waer-

heyd fpreekt vliegt'em een exter uyt lijn poi tugael

,

Hyfounimandeenduydfchuldig blijven, kon hy met leu-

eens fijn fchuldcn betalen.

Geen bequamer man in de wereld om de luy het net over

't hooft te halen. . u
Ulricb. Let wel datje wat kloek volk -

neemt *™Hoe
wil jefe hebben, vet, mager, lank, kort ofdik?

Ulricb. Mannen van een prefentabel poftuer gelijk als gy

Cnik
' G 3

**
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$02 Bedroge

loris. Maerdaer falbier moeten wefen, ofdat werk deug<

niemendal le.

Want de vogels die wy foekenop den drank gelijk de vliger

op den honich vallen.

Ulrich. Ik geefje lalt maekt dattet 'er is. Joris, 't Is goe<

laet de reft op mijn ftaen.

Vlricb. Ik fal altemet eens komen kijken hoeter gaet.

loris. Doe jy dat ,
gaet fomtijds eens afen aen.

Hier heb ik nu een commifliedie myniet ree en fal verdri-

ten

,

Want daeris niet dat ik liver doe, als drinken fonder geld II:

tefchiten.

Maer laet ik gaen henen en fien dat ik ons wat vrome krijgers $~

opftik.

Uyt der muyten fpreeuwen en koekkoeken , en diergelijke il

fiach als mijnen baes en ik.

W ïu TTJoris. Ulrich.

HEt is daer binnen het rechte conciiium van alle rafebol- \

len

:

Wat liaec daer een volkjen in om haer rampaeliie te vollen i

t)e luy die loeren hedenfdaegs op dedemp als een hond op een i

fikekoe,

En daer de vryelabis is daer loopt alderhande flag van volk
na toe,

Niet alleen gemeen en gering volk, maerookluy metfulpe
kleeren

Komen daer al me haren darm vollen, enopftraetfoo fchij-

nent heeren.

Dan dat fou men daer te hoog op ftok loopen , ik ben dat

werkjen al moe.
Daerom fal 't beft wefen dat ik hoe eer hoe liver ga fpelen tap

toe.

Ik wou datje eens gefien had hoe dat hem de fommige ne-

pen,

Krijn
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rijn ThoraaflTe bier-baerd die was foo vol men moft hem nacr

huysfiepen,
-

ifk Hadder plaifier in, hoeweit my geld koften, iooiweep-

ten Meus Melifle raeugh

,

* De vent laptent der in gelijk in een fak twee drie bier metee-

nenteugh, . ,

Jahy fmeterje een paertje binnen en dat fchier met drooge

lippen,

IAl (betjes , fey ik foo , de kan komt de waerdm toe die mo-

fter niet me in flippen.

Je fout fchier fticken alsjer inkomt, wam het rookteralsm

't voorbui gh van de hel!

iiDaeromfal't meer als tijd wefen dat ikker een beetjen ordre

tel. : r . .

tjDeweerdinweetmenderattentefeer aen 1 1pek te brengen

:

't is al avous mijn hartje,
.

lkmaggeenbaerd-bier, feydepry, vnentje neemnajedat

itartje: .
, r

Sefuypt bierals een koe water, daeromenis t geeniinsoor-

baerdaer langer te blijven;

En laetfe foo dronken wefen als een top,noch fietfe wel twee

voor een te fchrijven

,

Daerom Joris gaetfeght daert gelag op , en vraegt watter is

verteerd, .. . .....

Wantik ben voordat hoerekrijts fchnjvenal tehjdige ver-

vcerd

loris. Sooen falder dan niet anders als een vloer vallen te

Iemeugd
V
d!ndrank wel op feggen, maerje krijgddan nie-

mand meer aen den degen,

Ulrich. We fullen maer verplaetfen en leggen de loopplaets

in 'cgulde vlies. ,»

loris. Ba dat iout weereen beetje, fey denreyger, enhy

fat achter een bies. _

Ulrkb. *t Is feer eerlijk volk die niet een predicaue en ful-

len verfuymen.
q ^ ^



io4 De Bednge

loris. Wen hadden anders ook niet qualik geweeft tot

vrolijke Gooltje in de pluymen.

'cis waer 't valeer wat morfig, maer fe fatje niet een bieriï

fchrijven te veel

,

So fouter livcrfelfsby leggen, want fe heeft de confcientiid|:

veelteeel.

Ulrich. Het is men daer al te morfich : ik hebber eensl »

met eenig gefelfchap gegeten

,

Wat had de flors gedaen? ie had de hoenders met dermenJ/-

met al geregen aen de fpeten

,

Enalneop de tafel quamen, foo lagenfe in de fchotei even 1 1

als de meyfkens in de mey

,

Ga jy daer ikje feg. loris. 't Is mijn wei » brengt ons maer I li

in een goey wey.

Ulrich. Siet Wen fullen daer foo niet overlopen worden
|

van alderhande rapiannisencanaelje.

Joris. Wel fiat , alle dingen is bon ,fcy Bremer , en hy (ag I

lijn wijfs poppegoed door een traelje. I

PeerkePunt. Hans Jurrien. JanRatties.

BYde luy is de nering fey de man , en krooy met de motte-

len in de kerk

,

blnpfcherenenmeflen, welheyen vind ik hier by jou luy

ook al geen werk?
Heefter imant een verftompt mes ik falder weer punt aen

fiijpen,

Slijp fcheren en meflen ik maekfe foo fcherp datfe nijpen.

Ik lie wel al riep ik mijn lel ven te barlten hier en valt niet te

doen.

Wilt foo Hecht afloopen foo fal men de flijp-ltecn niet meer

konnen voen.
Oaerom wil ik dus niet langer loopen , maergaen foeken een

ander hantering>

En eer ik by Gurcumvan honger ftervcn fou, 'k begaf men
1 iver tot de vrye nering.

Daer
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Daer is bet eenen ftuyver me te verdienen ,
ja men winter

dik foo veel op eenen dag,

Datmender gemakkelijk een hele week opluyen leeg gaen

Enalfl"etden
g
hemel een luttje zegenen wil, een jonk kerel

kander eerlijk de koft op krijgen,

lk wil defteen dus niet meer achter aen lopen, dat ik naer

mijn adem moet hijgen,

De eauwigheyd van de hand werpt vry wat anders afvoor di-

der me weet om te gaen ,

En wordjeraleensop gevangen'tismet een quaed halt uer

lk moet Sevtwêl ?t een of 't ander aenvangen , 'k en kan dus

niet langer leven.

'kWeetraed, dier word volk gewurven , 'k machme voor

een tijd in dienft begeven.
.

Maer wat verleend ons den hemel hier * H<wj Jumen. Hier

hebje de nieuwe deunen , hier mannen hier

,

Ikgeeffereenomeen halve ftuyver dat en is immers niet te

Dat ikje ouwe grollen brocht, van den ouwen Hillebrand,

Kort Rofijn ofTijsken vander fchilden

,

lk en fouje felver niet raeyen datjer je penningen aen ver-

Maer ditSjSamen moye en niuwe deunen, loop mannen

Gunt de Warner den penning: van daeg geeft hy den dolla

koop.
Wiewilhoortnfingt

Vanvreugden een nieuw lied ,

Al watter kprtelinge

t'Antwerpen isgtfehied.

Al van een aerdig meysjen t

Hoer vryden cenjonggefel ,

Je hadden famen een reysje ,

hweet alle dingen wel.

C 5

Hy begint

eenlietjen

te lefen.

Hier
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io6* De Bcdroge

Hier hebje noch een ander raer ftukjen van een dochterdie haer f
eygen kind verdrinkt.

Het gaet foo beweeglijk dat hy fchier moet krijten die 't leeft I

offingt,

Al hadje by raaoiervan fpreken een ftenen hert , je wierter I

deur bewogen

,

De beul felfs en fou'cniet konnenlingenals met de tranen in
de oogen

,

Een van mi
j
n makkers fongtop een boeren kermis over een

wij 1

,

De boeren die huylden als hof-honden, ja fe kreten fnoten
quijl.

Koop huys lic koop , alsjet gelefen hebt foo kenjet bequa-
melijk opje deuren plakken.

Niemant niet < ïft mogelijk i fe zijn 't geld weerd om te ver-
k.dcken.

Pierde Punt. 't Gaet hem, fie'kwel, al me als mijn.
Hansjurrien. Wel heb ik jou daer, PierkePunc?

Hoegatetjeal Ipetiad * Pierde Punt. Al flappjes , gclijkje wel
denken kunt.

Hetgaterfoo flecht datter nau eeneftuyver meer is te win-
nen,

Wilterfoo toegaen, foo weet ik niet wat ik in 't end fal begin-
nen ,

b

Ja vraegt hoer mijn al gaet , 't iiTer noch al kael en gefond.
Hans Jttrricn. Die ichorting hceftct hier ook.

Pierde Punt. Hoe na weegt de beurs al me geen pond i
Hans Jurriiti. Wat raed maet? en ondertuflchen kan men

quilik handen en voeten eten.

Pierde Punt. Sooje mijnen raed volgen wilt ik meen dat ik
mogelijk een middel fal weten

Dat we onfen dorft eens ruyterlijk fullen Ieflèn , en krijgen
noch geld in de band.

Hans Jurritn. Datjemen daer raed toe wiil , ik hielje by
naer voor eenen halyen zant

»

Maer
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aer hoe fou jy dat foo konnen ftellen mijn goe maet dat wy

fouwen raken aen 't lurken.

Pfcrfo P««f . Ho ho praaica is multiplex , fey de duyvel, en

hy at den rijften bry met hooy- vurken.

Jan Ratties. Ratten en muyfen doe ik verhuyfen,rattekruyc

rattekruyd , manne wie wilder an *

Hans Jurrim. O bloed hoe is dien tulle broer fi,n wambas

aeboord met paflementen van twee ftuyvers de kan !

Janl\attks. Hier hebi'et originele kruyd voor ratten en

muyfen puerexcelent en fuy ver.

]k geef foo veel om een oortjen , als een ander om een halve

lkhebdaereffen'noch een brief jen aen eenfeker heerfchop

verkocht , _
Diemybovenmijngeldnocheenen beker ouwen Teunisop

de hand brocht.

Al die 't gebruykt hebben , en hebben zederd geen ongedierd

meer vernomen. .

Pierk! Pm- 'k E° fou die vent niet raeyen ym
ten hemel foukomen,

Want fe fouwen hem van quaedheyd opflocken voor een ont-

Jan ilatties. Koop manne, koop , en maekt u ai 't ongediert

Goeden die vrienden : wil je geen goed rattekruyd koopen t

Hetfaljehuys t'eencmael fuyveren al hadje ratten en muyfen

met hoopen. . t .

PierkeP™*' Je bent hier Seaddrcffecrt » >
efPreekc

de verkeerden aen , .

Want datter ratten ofmuyfen t'onfent quamen, vnendt, fe

fouwen haeft van honger vergaen.

J«W* Hoe na woonjein't hemelrijk datter nieten

valt te drinken noch te eten.

Hans Jurrim. Maer we fouwen merfime praet onlen eer-

ften coo^fang wel vergeten

;

Ic
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Ie feyd daer ftrax datje raed wift om te geraken met den bek in i

'tnat,

En ik weet hoe imant te moey is , die in acht daeg niet eenen S

goeyenen heeft gehad.

Pierkf Punt. Hoor hier , je weet wel dattcr tegenwoordig
volk word aengenomen.

Hans Jut run. Al reent. PierkfPwn. Daer moetje weten
taptmen bier als fpek by den hals vooraldider ko-

1

men >

En daer by foo heb' er \ Hans Jurrien. Een orientaeltje , I

denk ik? men dunkt dat ik den reuk al in den neus voel.

Pierke Punt. Let op die punten , fey de paep , en hy ftak

fijn elleboog door de preek- ttoei

,

Wüje met menmegaen ikfaljeleydendaer louter wat is ten

beften.

Hans Jurrien. Dat foumen alevel eens fmerten gelijk als

eenen ezel het veften >

Maer als ikje de waerheyd Tal feggen , 'ken heb geen grooten
trek om foldaet te zijn.

PitrkfPunt. Nodelofeforg, ga jy flecht maer me met mijn

Je fel immers wel foo lang foldaet wefen alfler wat valt te tap-

pen *

Jan Rjttits. Die fou mender wel meer vinden.

Pierde Punt. We fullender elk een vaen binnen lappen

,

En kennenwe ons wat ftrak houwen , we krijgen noch wel
een ftuk geld op de hand.

Jan^tths. Recht uytgefeydmanneje maekt menbyloo
eenen water

i
gen tand.

Weetje ergens fuikenen vrye > foo bid ikje laet ik me van den

buyddeylen.
Na fuiken goeden have daer fou ik welme willen na toezey-

len,

Wantje fpreekter foo fmakelijkaf dat ik de kitteling fchier

gevoel alree.

Pitrkc Punt. Wel dat mag ik wel lyen wil jy de weerd van

Byleveld flachtcnenllenderenmee.

Hans

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



G1RIGUETD. 109

Mi

dn
fiü

Hmsjumm. Maeralsikje gefeydheb, 'ken fou met ge-

ren op die blauwe erreten te gaft genoyt wefen.

Pitrkt Punt. Meenje dat ik ook gek zy i ik weet met waer

iy voor moogt vreefen,

Datje dat meendmae?, 'tismijn ook maerom de nobele lek

te doen. . • ,

En foo ras die ophoud foo fteke we het roer m de heg ,
en ne-

men ons pafpoort onder de fchoen.

Hamjurritn. Fiat , we feilen wackere bafen wefen voor

foo lancr als het neppen fal duren

,

Pitrkt Punt. Ën als dat ophoud foo fullewe gaen fien om

een eoed henen komen, en de piek fchuren.

Ik ben foo gek niet als mijn muts wel Itaet : (iet men daer vry

Datikva7dïe

a

maetsniet en ben die haer voor vijf ftuyvers

dacehs fouwe laten dood flaen.
.

Hansfunicn. Soo is dan de menmgh met je felven vaftte

makend tkrh*** Wel dat fou ik hopen.

Hans Jur Kom saenwe dan hoe eer hoe liever. J. ï\4t. bet

op nou de bier- fluys en laet alle darmen vol loopen.

Wybrant. XJlrich.

S'
*~

Iet buerman ik fag dat ik met goedheyd en quaedheyd al

even veel kreeg: r • u -..r-i
tndeplaetsvan'twijfwat goetstedoen, foo fal ik myfel-

ven docht ik doen wat deegn.

Ik legger temets eenvuertjen voor aen , en daergaik tegen

futen met mijn fcheenen: • Jl

Ik tap een kannekeo van den belten , en dat fet ik tufichtn mijn

Enofmi^wijf gefeifchap krijgd, ikdoefooenlaet haerbe-

lk houmfn ik geen wijf en had , en ik en trek men haer niet

EnikvindmeTdaervrygerufterby, als by al dat knibbelen

cnki
i
vcn

' Ulritb.
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iio DeBedroge

Ulrich- Wel hey is dit de man die noch onianx praten van

te ontlijven ?

Wyhrant. In plaetsvan druyp-neus foo krijgh ik nu fom-
tijds een liftent je na men oor.

ZJlricb. I k fpring fchier uyt mijnen draegh.band dat ik Tul-'

ke dingen vanje hoor.

Ik fal *t,bylo t'onfend niet verdragen maer my daer over wre-
' ken,

Al fou ik een heelen dag niet doen als vermoorden en doodfte-
ken.

Wyhrant. Nochtans is men gefeyd datje Jonker Godefroy
op ftraet feeftelijk hebt gegroet.

En je weet wel wat de luy feggen. Ulrich. Iy weet niet

waert verken vaft is dat doet.

Ie moet weten komen en komen is twee : dat hy by my quam
was om een ander reden.

Hy had een duel aenftaendc > en quam my verfoeken de plaets

van fecunde te bekleden.

Hy weet wel dat wy krijgs-lie befukt ftaen op 't kittelige

point d'honneur

:

Maer wat mag ik tegen jou feggen , jy luy piatters neemt een

dingen foo niet au cceur

,

Daer ik en mijns gelijkom een haver caffouwen in duel gaen

flappen

,

Iaom een halve dementi Touwen wy malkander heel emmers
bloed aftappen.

Wyhrant, Ie gaet ook grofals jebegind. Ulrich, O lieve

maettje defen degen is al te eel.

Wyhrant. Ik weet niet wat de jouwen is , maer de mijnen

en deugd in den eerfamen niet veel.

Ulrich. 't Is voor ons maer te bruyloft gaen figh in 't open

veld voor de kling te ontblooren.

Wyhrant. 'k Heb liver dat jyt doet als ik: 'ken hou niet meer
van (leken en Rooten.

Ikbenfeker foo gek niet dat ik mijn in perijkel fou Hellen om
een Hinkend wijf,

Ulrich.
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Uïricb. Raektjoudeeerfoo weynig buerman? foo benje

wel een ongevoclijk katijf.

Neen ik waerachtig , fou ik lyen dat d'een voor en d'ander na

t'onfend fouwen komen toe vloyen

!

ttallk ftonter liver alle ure fchrap voor , ja fouwer liver lijf om
lijfom tornoyen.

Ik hou hem maer voor eenefclujcebroek, die voor een boos

wijffwichr.

Wybrant. Maer weetje wel die fijn neus affnijd, dtefenene

fijn eygen aeogeficht.

De wijl j'et niet kond beletten , is't dan niet beter datjet fiil-

lekens gaet fmooren

,

r-,. Als datje de neus niet buyten de deur kend fteken, of datje*

koekoek en hooren- beeft moet hooren <

Ulricb. Dats wel goed voor fulke flauw hertige gefellen en

flappe maettjes als jy en jous gelijk.

Wyhrant. 't Is je alreeds vergeten fie 'k wel, datje de jongens

sen je gat had met drek en fiijk.

Waerom chargeerde je doen niet i fe ripen immers-koekkoek

,

hooren- drager en diergelijken <

Ulrich. Dat fou een fchoone genereusheyd wefen fijn cou-

ragie tegeneen deel gat jongers te laten blijken:

Maer ik moetet jou ten beften houwen, je oordeeld van de

militaire als den blinde van de kleur.

I 't Is maer roofe voor de verkens : ik fie wel je bent geen man
van vigeur.

IVybrant. Maer mijne goeye vriend laer ïkje rayen , lact

defe hevioheyddoch wat verkoelen
j

En doet al me gelijk als ik , je felter je vry gerufter by gevoe-

len.

Anders foo vrees ik datje al defe fanferres noch eens lelijk be-

klagen feld.

Ulrich. Datjemen foo goeyen vriend niet en waerd ik gaf-

"jemen handfehoen , en dat gdeje te veld.

Wybrm. Ik ben ik ik noch vcchterken noch fmijterken,

fey den braber ; j'en hebt hier je man niet gevonden

,

Ulricb*
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- Ulricb. Soofouje wat voorfichtiger praten, wantwyval-i

len al te liberael met een lijfvol wonden.

Wyhrant. Je bent nu ook befukt qualijk gebakerd : hoe val

jenudusbeust

f Vlritb. Wy zijn't rechte kruydje roerd men niet.

TVsbrant. Heer wat valje thans querelleus

!

'cGeen datikfeg, feg ik als een dieje geren ten beften fou

rayen.

Ulrich. 'k Wensje gocn dag. Ik (ie wel krijgslie by platters
j

is even als uylen by bonte krayen.

Wybrm. legaetdaerjegaet, ik woujenietgeckerwenfeni

al waerje mijn eygen broer ,

De vent die praet als eenen Hercules, en ondertuflchenis'ci

eenen bloeyen loer

,

Ja eenen jongen fou hemdoen loopen: om de waerheyd te

ieggen men fou fulke bafen

Met goed fatfoen konnen vergelijken by die opgeblafen bla-

fen,

Diedoor het minfte fteekje van een fpel t 'effens al de wind
ontfchiet

,

Daerom mag men wel feggen als niet komt tot yet foo kentet

fijn felven niet.

Hoewil hy de& fotte glori noch eens in *t end beklagen

!

•tZijn al te mael geen koks , die lange me ffen dragen.

Pierke Punt. Hans j u r r i e n.

Jan Ratties. Joris.

HEeftonfen toekomenden Hopman fuiken jongen wijf

genomen wat gink de kerel aen i

Hans Jurrim. Daer aen fieje wel dattet een osnoghgoed

doet , dathy by een Koeop ftal mag ftaen.

Ion Ratties. Nu word ik weerom indachtig dat Dirk oom
mijn foo dikmaels placht te raeyen :

Set je leven geen winkel op lan neef, (eydi , foo langhalsje

by de huyfe genoegh hebt te naeyen.

Pitrkc
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PiakePunt. Hy fcadrnies qgaUjfcgedaendat hy dien raed

ook had gevoight , maer ernaen knecht

,

•yhad noch eeo KhepeJ. te*nale* , en daer heeft hy een hee-

len meulen om op- gerecht.

HmsJurrhn. Hy heeft -dat jonge wijf mogelijk genomen

om fijn voetenwerm te maken.

PierkePunt. Om fijn ge (Jacht te vergrooten denkik, want

't is de wegh om aen veel fwagers te geraken.

JmRmies. Ik geloof ook dattet altemets al giet goen

dag broertje. HtnslUrrien. Wie fou anders verinoen,

Heeft den ouwen in fijn jeugd mogelijk andere de hoorens

geplant , *t is niet Vreemc datfo It hem nu doen. i

Jan Rattiis. 'k Heb wel hooren Peggen dat hy al eenfporte-

linghaentjeis^eweeft van fijn leven.

PierkePunt. Is'tdanniet vreemtdatP emnumet'tfelfde

fop overgiten, *n van 'teyge.laltfn een rokje.ge-

Om de waerheyd te feggen wat iflet anders als leerom leej".

Soohyinfijn jonkheydaen andere gedaen heeft foodoenfem

in fijn ouderdom nu weer.

Maer we Pellen ioris Bucking ergens aentreffen Ton ik

hoopen : :

.

Docht ik het niet wel het kalf fou fijn moer vinden al fou t

fijn felven te berften loopen.

Hansjurritn. Kom laetonshem aenfpreken, PierkePunt.

Signcur, Buckemio we hebben verftaje wel verftaen.

Joris. Ik docht anders of j'et verfeten had, roaek kort want

ikmoetgaen. •

.

PierkePunt. We fouwen mijn heer wel. bidden veritajö

wel. Jont. 'k Sou denken datfe roet men begoften

te gecken

,

Indien den tijtel van mijn heer nu loo gemeen met wasdat-

m'erkakhuyfenmeefoudecken.

Signeur Buckemios waer halenfe defe extravagente njtels vaa

daen *. (
wcl 'n*t ftaen ,

Hebie wat te feegen foo maket kort, want ik kan verftaje
'

DD H Ver-
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1¥4 De BedroZe ,

Vèrftajtf wc). Signeur Buckemió f dk fie wel live kinderen |

krijgen live namen.

-ipierkcP*»*- Je feld wel h3lf giffen waerom datwe verftajé

wel hier eens byje quamet}. 1

' lèrit. 'tBeginfel was altoos naef ik heb konnenhoorc> we
hebben verftaje wel verftaea;$***vj

Wat is riiieygenfttfkde conclufie f . , 1 >} ifcp

' We wouwen wel datje ons met onfe drien naemt aen. 1

f*ris. Moud houd alfoetjes! we kennen wel al tegelijk 5

« ; i fmgen i» maer nier fpreken. r i
•

Wat founundcluy met fuiken onfatfoenlijk geroep het hooft

-3iicqi r br«k#M i f. • t ,itti^ ö*, .

Je bent een hoon onVer^andig volk fie 'kwel, wilje ietfeg-
*Y >1 3' -gth^W^cVt eaendc ik ga JwCft.

-W^^V^'^'Vrvliebben gehoord. /f.7w. Datjenbaes

btfigis. jfJ^f- Meteenig volk rc krijgen by een;

•fewl YKoll'wel wefcn. rMMp P**r. Soa wouwe
; t üo'.o men he*M*Wel gebeden hebben. Wiiw Jurrim* Datwe

dieoft mochten bekomen.
- Jan lattier. En dat wc Jor/i.*weI. P'mkePunt. Door

mijns heers faveurengjinft, IoW*.Ja. HiJur.On-
5* der de compagnie mochten worden genomen.

Joris» Se zijn al tamelijk welter been fe fouwender goct
|

voor zijn als ter eens op een marcheren ging.

- PitrkjiPunt. Soo't mijn heer geliefden wy wilden wel dat I

i hy onsin fijn dienft ontfingr.

Bons Jurriuf, We belovenje we fullenje dienen als eerlijke

en getrouwe Soldaten.

loris. Kom ga dan me. Alfle men dan ook foo mijn heeren t

kan ik de bloeyen niet verlegen laten.

Ulrich.
»TT"\ Aer komt volks genoeg om te fuypen, maer d3eren

| J bijt niemand feeraetl^*^? (voortgaen, I

Wilt dit niet beteren foo wilt met onfe wervingeal fiapjes

In 't gieten cn fwclgcn zijn de mannen wel mannen en loutere
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i Jvlaer als *t op een dienft nemen komt foo en wilder niemand

toe-taften,
.

I
Recht uyt gefeyt dit werekjen en gaet nietaite wel naer mij-

nen fin.

En ondertuffchen foo wonet mijn beurs lijdige gewaer , want

het gateral diep in.

Ik fal lankfaem mijn volk krijgen dat begin ik nu tevreden.

Joris. PeerkePunt. JanRattiés. HansJurrien. .

HOumoedbaes, hou moed, ki;k hier kakt een koe foo

veel als feven meefen.

behet men dit troyken eens, dat ikje hier te gehjktoe voer.

Ulricb. Waer komen deesmaets vandaen? lorts. EerK

van haer vaer , en daer naer van haer moer.

Ulricb. Waer nebje defe gefellen achter loopen i je weet-

fe waerachtig op te ftikken

!

Dit fijn drollige fnoes-hancn. lorts. Tvlaer datj'et weet s en

willen niet wel ftrond pikken. m
Ulr. Ik moet waerachtig bekennen Joris dat jyje volkje

vinden kunt.

Wat doen de maets voor hand-werk , en hoe hietenie .w
Z Joris, Defen heet Pecrkc Punt.

En is een fliiper die ons wonder fal te pas komen.

Ulricb. Hoe kan ik dat beg/ijpenC

Joris. Alsonfe degens plomp gevochten zijn , dan fal hy

der w eer punt a'en flijpen

,

En daer is al veel aen gelegen dat men altoos verüen is van een

wel ttekend geweer.

Ulricb. Draeghjy daer fekerforgh voor? Ikmoetbeken-

nenjefietalvry veer.
.

-.

Joris. Hy doet dinsen van de andere wereld , ja hy loujc by

manier van (preken

Hetfpitsvanjebaerdfoofcherp maken, dat) er roe door een

eyke plank fout fteken,

Pierke Punt. Hebje eenige verroefte daggen ofdolken , loo

jefc mijn ter hand fteld , .

' H2 Ik
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lk faldef weerpunt aenmaken , en flijpenfe foo klaer datj'er je :

felven in fpigelen feld. '
, .1

Joris. Je tóudt het jelèven niet willen gelooven hoe hy illc
j

ouwe dingen weer weet te verftalen'.
l

!

:

Uirkh. Dat hy daer raed toe wilt , wat fou hy der nocfi I

eenen grooten fchat uy t halen !/;''' . .
.1

Ifcwiljê'werverfekeren koft jy alle ouwe degens weerom óp j

fnee en fteek fctten maet

,

Datje haèft met al de pot-penningen deürgingt van die maèta I

wiens wtjferöpTes Uren ftaet.

Watisditnuvooreen^ertH ditisookat eed wonder èonü-

peer. lom. Aleoedflagh.

Syoeti naem is ftans JurtirnFrelrer van Poetfen enfenbagh

:

In geloof niet datje licht'zijns gelijk fout konnen vinden in'c

eten,

Het fou'c eerft van fijn leven niet zijn dat hyder een ham met
eenlchapen-boud had binnerrgefmeren.

Een doufijn pekel- haringen daer kan hy mooytjes voor een

oribijc medoorgacn.

Ulrieh. O elekaerten wat moet hy dan biers van doen heb-

ben om fynen dorft naer behoren te verüaen

!

Wat quelmen die vogel ! ja feker laet hy der fulke brokken

fakkenf

Soo wil ik hem verfekeren , dat hy op mynen tee niet en fal

kakken.

En wat ben jy vooreen Lantfman
*

Hans 1urnen. Ik ben van Emden van daen.

Joris, Daer had hy een kleyn ongelukje : hy was wat vroe-

ger als fijn buren opgeftaen.

Hanslurrien. Van daer gink ik rtaer Breraen en fe vilen

men daer foo hert dat ikker nier langer kon leven,

lom. Hy valt wat fijn in de religie moet je weten. -

Ulricb. Hoe naer is hy om de fchrift verdreven *.

Joris. R echt. En daer by foo had hy fich tegen het achtfte

gebod foo al een beetjen ontgaen.

Maer men feyd die noit en viel behoefden ook niet weerop te

ftaen. Ulricb.
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itfmfc. Haperdentereenlutjen? lom. Wat hoeftmen

ook alles lbo diep te ondervragen.

De man is wel, hyilTer Stads-bögemaekt, maerhymoftde

bus op den rugh dragen. .

Maeralkree^hy der twee of twee an, hy flacht de hoeren,

,
hvifleronoofelaengeraekt. . £ u

X7«. Voor mijn-part ik en fal foo naa niet Gen, als hy

't ons maer wel maekt. lu^tUM.
Wat is jou huid- werk? hm H*nm. Ik doe alderhande

tchadelijkgedierdveihuyien.

lom. Siet hem daer vry voor aen hy heeft ter al veel op fijn

fchev , doch , 't waren met W ratten en muylen.

tlsaleenquafdmoordenaertje. Ulricb. Maer hoe veel

neemt hy wel van'tdoufijn?

lom. Ey baesde mannen fijn duyfend: fe hebben al ter

fcherper examinatie geweeft voor
mijn.

Se fullen voor my niet mank gaen: ikkan met een half oogh

fien watfe wegen. f .

Wel mannen ik neemje aen. lom. Maer le pra-

KrifcET Wi«'t
VShoPgeHefde, we hadden ver-

i£ ********

afwa"hcen* !**. Ie fpreekt als eethjeke folda-

SeghtfooPet' begeerd, en 't fal anders gefebien , want hy

fal 't onder hem metlaten. '
.

Vlrkb. Gaecgeeftfe geweer, ftelter twee onder t eertte,

endederdeooder't.tweederot.

lom. 'tSaalon, ghyU Puit elk een l^nk-roer hebben, en

-.ghy ceo piek me* een vieiflot.

H J
V YF-
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FoBÜS.JOKIS. Ulrich.

Oe ongelijk wort de koft gewonnen! deneenen wint
bem met leeg gaen , en de anderen moet (laven,

veel gater hier mee de handen inde fak, daerik moet
lopen endraven.

Men maekt by naer een uer-werk van mén > ja mijn getrencel

neemt noyt end :
7 s - •' ••

Jvl aer ik fie wel al is een ding moeyelick men wortet noch al

gewent , ^ '
*

Laetfien eens waer fal ik beft het huys vinden? dat ik men
niet en vergifie t

Die is alder naeft der. recenboogh , en tegen over het gulde

kruys dit kan met miffe

:

Ik macher eens aen kloppen om te fien of Hopman Ulrich

tuys is . loris kinnen.

Ö bloed 't is den onder-wacht-meefter hier moetje uye baes

dats wis.

Ulrichfpreekf van binnen.

Wat raet • loris. 'k Sal Gen ofik noch wa&verfiren kan om
defe fWarigheyd te ontkomen

.

Fpbus. I s den baes tuys Joris ? loris, Verfeker is hy , want
hy heeft van de morgen noch wat ingenomen

.

Fobus. Heeft hyvan de mergen noen wat ingenomen foo

iflèt werk hier bdtaeytf. Iow/» Sooiftergefteld.

Hy heeft een infufie van robarber genomen, want hy is vry

wat met de gal gequeld

,

lk kom foo uyt fijn kamer , en naer ik aen den reuk heb kon-

nen merken 9

Soo gheloof ik dat de medic i j
nen al hebben beginnen te we r-

Fobut. Dat komt foo qualijk alsmagh ; ik had anders lalt

hem te feegen aen

,

*Dat
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Dat hybinnen een uer met eenigh gecommandeert volk moft

Jwi. C^amie

n
'daerom feker ! 0 bloemerhertcn hoe wil

tt* wTwTfeyd ««« Hopman! Wat fouhy

„vwilACt ifomSeToVaorg, Jekonc hemoók

gatropftoppen. F*». Laet hemaen dtefaknut

Want daeAfniet mee te gecken : dat vv=s fomtijds «ifijn

^ SrSSSS* naeralffct.Lands-d.enfl aen

hanet , maer laet ik men gaen fpoeo.

Ma. Weïheybenje gekftijn* wtltbylo fulke (btted.n-

de kerel heel beroofc van linnen?

Ikfal liver fijn indtfpofnie te kennen gev<fn, en makendat

, j^&SS&fi. dat onweer is al verdwenen en

üW/wTfeHkIe
n

feggen lorisjehebt daer wakkermet

^.^roToveralraedtoe. WA. Beha.ven tot

Soo moet mentenen fteen verleggen, die ergens een goed

vriend in de weeg is.

I
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Ulricb. Ik beloof je dat: }e (elter de kan ook eens voor-

hebben al (Te leegh is.

lorxï Wit fegje : moetje nu niet bekennen dat ik vol alder-

hande virtuyte ben i .

'k Salderje wel deur helpen als ment met geftoffeerde leugens

ontfoappen kep.

t/«»«v«>;, . Sybille. •

'TT^lLn had mijn leven niet gelooft dat dè ampten de hiy foo

|\ konnen doen veranderen in mamren

:

""kw ou datje eens faegt 'nöe mynén ouwen met den degen op
de neers gaet^fwirert.

Ik lacher altemets by mifdfelvcn om dat ik fchier ter neer

fijgh,

Hy praet nu geftadigh niet ander s , als van faken van oorloog

,

envankrijgh,

Van fteden te beleggen, van ftorm te loopen , en van batael-

jes te geven , «v

In 't bed ver hat lt hy men wat Alexanderen Julius Caefaral
hebben bedreven * *

Hy laet fich vooritaen , dat hy bequaem is tot den oorloogen
depolicybey;

Honderd mael op eenen dag raekt den degen in en uyt de
fchey : \

Iahywortter niet een haer te goed toeom tegen fijnen fchim
te vechten :»

Men feyt van apen , maer my dunkt dat ouwe gekken ook
wel drollige kuren aenrechten.

Als eenen tweedendon Quixiot de la Manche > foo brageerd
hy ftaegh door het huys

,

En ahTcr eenigen dienft te doen is , dan ifler by 't heerfchop

nimand tuys.

Ik denk fomtijds hoe paft jou dat gewaét , even als een ezel de
leerfen paften'!

Afme knecht had j e den yferen hoed wat eer opgefet , foo had-

den dc hoorens daer foo niet deur eewaflèn >

'
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Ik beken ik heb men in fijn impertinentie in»teerft alvry wat

gequeld,
*

Maer nu denk ik , ik fie alle daeg eomcedien voor niet en een

ander koftenfe geld.

Het fal nu haeft weer fijn beurt zijn dat hy fal moeten buyten

trekken

,

Soo hy werom met fiekten ofandersfijne poltronnery weet te

bedekken ,
1

i
Soo moet ik hem met tyokery verveerd maken , want daeris

hy foo bang voor als de duyvel voor het kruys.

Ik fal hem wel fuiken fchrik aen jagen dat men hem met geen

geweld en houd in huys

,

En het ondertuflehen foo ftellen dat fijne abfentie niet onnut-

telijk fal worden verlieten

,

Want terwijlen dat hy Mars in 't hooft heeft , foofalikVe-

nus niet vergeten.

TJlrich. Joris. Fobus.

•kxTTllje wel rond uyt bekennen dat ik met allen verfet

\\f ftond,

Dat ik fuiken onverwachte veranderingh in de goeye man
vond.

Naer ik heb onthouden foo waren dat fijne eygen woor-

den.

lom. Weiwatfeyjydaerop? Ulricb. Ik praetten niet als

van dood fteken en vermoorden

,

Vanii\duyfend ftukken te kappen en honderd fteken te geven

naer haer dood.
f ,

Joris. Ie konter ook louter met debree bijl in hakken alsje

begint , fakerloot
'

Je fout de luy wel eenen fchrikaen jagen met je ongerhakkelij*

praten.

'

Ulricb. Daergeef ik niet om, debefukte bdigèls;fe mo-
gen haer kater jagen laten.

lérifr Nou baes , kan *t wefen foo latct welen ; datje-noch

praetten van wat afgeroft

,

H 5 Wat
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Wat fou men de luy foo vermoorden , ie hebben al te veel van

wigengekoft.

Ulrich. Begin jy ookalfoo ce praten? je feit geen fesfchel-

Hngen voor die confultatie genieën.

*kEn bad mijn leven niet gelooft dat den degen foo weynig

met je fou belchiten.

Ik had gedocht datje wat genereufer fout hebben geworden

door de handeling «n 't geweer,

'k Ebje geavanceert > maer dat je men foo lang niet gedienten

had ik caflèerdeje weer.

Joris. Daer's de wacht- meefterbaes. Ulrkh. Deduyvel
haeld de vent. Joris» . Nou begint men ft hooft te

klouwen»

En ftrax praettemen van caneren. Ulrich. Je moet den ouder-

dom wat ten beften houwen.

Joris. Wat fal ik hem op de mou binden? Ulrich. Eer hy

men (iet legt dat ik liek ben.

Ik voel groote rommeling in den buyk, enfal ondertufichen

eens gaen daer'k nimand fenden ken.

Fohus. Goeden dagh meefter loris. Joris. Ongelukkiger

als ik en iffêr noyt geboren.

Tohus. tv*at iflèr te doen? Joris. Och nu is alle hoop

met mijn vei loc ren

.

Tohus. Wat ongeluk isje overkomen? Joris, 'k Weet niet

waerom dat ik mijn felven niet en verdoe : •

Fobus. Men moet foo deiperaet niet praten, loris. 'k Heb-
ber meer als reiden toe.

'k En verwacht nu anders niet als dat.hy't met de dood fal

moeten betalen.

Fobus. Iffcrimandfiek? loris. Ik vrees hy fal den dagh

van mergen niet halen.

Fobus» Is 'c mogelijk , wie rflèt ? Joris. Hy falder nu voor-

fefer me deurgae<H want <j..w

Hy had gifteren al verfcheyde mael 't end in de hand.

Fobus. Maerfeght men eens , ,wie uTet doch ? Jorif. Qch
ik ongelukKigenJDuy vel.

,

FobfiS
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Vohts. Ikvraegje, wieifférfiek* Joris. Siékfjafoo

vol veyge tcykenefl als een ey vol fuyvel.

fobus. Wel dit lijkt wel fcheren : wieift* ten minften

datje men eens antwoord geeft

:

ïoris. Wie fout Weien mijnen goeyen baes. Vohts. Pa

foo, fpreekt of vijlt foohoormen datjenoch leeft.

Isdegoeyemanfekerfoofiek? ik quam anders om hem te

commanderen.
m

5

Joris. O heer hy moeyt hem met de wereld met meer , dar-

om dien'jem niet te troublèren.

Tohts. Mterondertuflenfeljyjegelivengereette houwen

voor jou perfoon in't particulier.

Joris. Hoe durfjet een eei li j k man te voren leggen ! ik fou

mijn meefter verlaten in fuiken dangier.

Mijnmeefter, mijnegoeye meefter, wat en fouje niet van

men leggen, .

Datikdeftaduytliepomdeluydoodte fmijten, en liet jou

in doods noode leggen!

Mijnmeefter, mijnmeefter, och mi negoeye meefter. -

Fok/. Nou y live fetie doch wat neer.

Joris. Ik weet beft waer mijn de fchoe wnnghd: nimand

- hinkter aen een ander mans (eer.

Foto*. Soo langh alfier leven is foo ifler hoop • laet ons met

den almenak een beter hopen.

Joris. Och mijnen goeyen baes jen fout met fterven mocht

ik jou leven met het mijne afkopen.

Fobus. 'tSai beft zijn dat ik ga, en geeft te kennen hoe ik-

ket hier vind gefteld. .
himtth

Joris. Loopt vry aen de galgh , lbo wordewem langh met

weervanjegequeld. ...

Ulrkk. lsdeventalwegh Ioris? Joris. Sim leven liter

nimand op den eerften van april beter verfonden.

Ulriéb. Een oud man is niet anders als een glas dat heb ik

' daer aen mijn felven bevonden.

Joris. Wat bangieheyd quamje daer foo fchihjk over ?

Ulricb. 'c Was een fpetie yan een colicompas

,

Dat
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Dat «y foogeweldig tourmenceerde, datjk niet en wift waer

ik was; :

- , . •'yk'y:-i • >

'kKn kantje niet feggenhoe mijn de winden in 'tgedermt*

ftaken: fneden en ftiten. .

.

loffife, Ofje dat weer beurden , foo bind een hafe vel voorje

,
neersdaer iul ien de winden 11 ax op los fchieten.

uUichr Daer is niet me te eekken een oud man fouwerft»
* fomtijds me deurgaen

:

Daerom meen ik mijn van alle moey te , en voor al van de mi-

litie te ontflaeo ;

Niet dat ikkeruyt bioyheyddoedat moft niraand van men

vertrouwen 4 / ^ - c «>
.

Daerheb ik *t hert veel tehoog toe : maer omby 't wijfeen

goed oog in 't z y 1 te houwea ,

£n dat dunkt men dat wel foo raedfaem fal zijn akte gaen

loopen uyt de ftad.

Joris. B liona mocht wel een paer fcrijgéars-verliefeB , mijn

dunkt de krijg herfttnet ons al een gat.

Ulrktf. ik heb alle » nipehik overieyd > -en om u mijne ge-

nomen refolutje^te (eggen

,

De meyning en is niet langer met de ringkraeg gebródft te

zijn , maerden degen neer te leggen,

Ik heb mijnen buyk van den oorloog al vol. loris. Ia wel of

ment feyd of fwijet,

•kEnfie niet, dit o«& juffer noch eenen indiaenfe ketting

van onsom den hals krijgt. . ..

.

: t

Uhich. : Waer in fou de kettingh beftaen , dife van ons fou

konnen krijgen.

Joris» Uyt afgefneden vyandlike raanneli ke mftrumen-

ten , die de indianen laten droogen en aen een fnoer

rijgen. j , .

Enhangenfedan devrou van den Hopmanom denhals, tot

een teyken dat hvder veel heeft verraoort.

Ulrich. Wie heefter-,fijn leven van fuikenen drolligen tour

peérlen gehoord < fófcL

lom* Sulke kettingen worden daer voor de befte juwelen

Q aen de vrouwen gelchonken.
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Viii

*A» Ulrich. *k Verfacher een vaen -en , dat ik een s een ind i

-

aenfc damédaer ttie mcchr fitrt fitten pronken.

^: lorix. 'Slans wijs fs- flahs eer ; dat is «toer de groote iwode

ende aenfienlijkfte pracht

,

N a hoedat een dame fn^rfulkel^rlen^
hoe datfe meerder wordgeaeht.

•
oo ulrich. Maer laetons al die indiaenfe juwelenen kleyno-

dien daer laten?, • a
- «En wederom ter materie kome daer we vanbegoften tepra-

anm .
t is maer mailigheyd vrome feytente doen, wantin plaets

datme daer eer me behaeld.

ISooift, hydoet niet marais hyfchuldigis, enhy worter

voorbetaelt:

Daromfoo falikfoo dwaesniet zrm > dat xkmim leven iop

licht op offer. V
't Was een kleyn princrpael hadmén noch een provilie vanhj-

ven in de koffer.

Maet'tquaetft datter van is, als meneensdood ismen komt

zijn leven niet weer.

Joris. Verfint eergy begint. Ulrich. 'kMoet mijn lel

-

ven kennen 'k ben al te haeflig en rak te licht van leer.

lom. Men fal feggen dattet uyt bloyheyd gefchied , 'en

men fal óns al een luttjen met de waerheyt overtuygen.
*
Ulrich. Ik weet wel daer een bie honing uytfuygd daer kan

een pad wel fenijn uyt fuygen.
'

aer ofde luy wat fnappen en kakelen daervraeg ik ne« 1 wey-

nignaer. •
. . j

Hangt men dien degen van 'tlijf, foo doed den hoed weer

ter fyen neer , had daer

Torrendde pluymén q*a§f af. lom. Naer 't hem laet aehfien

foo loopt de krijg geheel met ons ten enden

.

Ulrich. Deveren zijn jou vereerd, lorit. Dank heft, fey

de krepel en hy kreeg een kruk in fijn lenden.

Ulrich. Ik heb al lang genoeg gaen toiflèn met dit fluk

koudyferopdezy.
Hangt
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\

.

Hang de vocht-lcpel in de wapen* kaft. r. lprn. Seer wel istiËjfc

hanger mijnenbwd winder haeftby,

Maer fullewecons niet beklagen datwe ons dus van onfe amp-

tengaenontblooten? . .
. : J

Ulrich. De refolutie is genomen, loris. Als jyt goed vind: i

'c is voor m i jn ook been fey den hond , en hy kakterff

.o-i\i\4 koten. <' s g> ï**if stol "" htefrï

U2r;V£* 'cBehaegc mijnalfoo, endarora vraeg ikker niecst::

naer ofmept lus offoo duy.

loris, In 'c fcheyen van de merkt fieje wel foo kendmen dol

koop-iuy.

Syöillï. ULKicrt; jOF.iv Godefröy. Mels.

DEneerfte aenflag was wel aengeleyd, maer heeft ons 8

echter niet veel konnen baten,

'k Had altoos wel vrees*! ft'er op aen quam , dat den bloyerd j>*

(ijnamptfou verlaten

,

Maer 't beft dat ikker van weet we hebben al meer pijlen op $
onfe kokers als een

,

Hy mag doen wat hy wilik fal hem evenwel de baen wel doen in

ruymen foo ik meen.

Maer foetjes , daeris Jan tre faft. Ulrich* Wel waqr hebje nu u

weer wefen klappeyen *

Dit komt weer uyt het collegie van de commeren, ofuytde 9

vergadering van alle heybeyen.

'k Saloer geen doekjes om winden : al dit geloop enftaetmen t

nimendal aen.

Iefeldby men komen en verlof vragen alsje ergens uyt wilt 3

gaen, v
j

Ofdaerial meer als eencn duyvelme fpelen. Syhille. Soec-

jes , wilje kijven >

Oeduyveliseenen quaje gek laetter die altoos van daen blij-

ven.

Ukich. De duvel mag de duvel hakn, en jou befukte kol-

rijdfter daer by,
Ie
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Ic feltmen noch voor mijnen fterf. dag doen Kerven , jy licht-

veerdigepry.

SMe. De nikkers fnllen noch eens aenje gat moeten ko-

men , foo lang fuljefe noch tergen.

XJlriéb. Ik pas op de duyvel noch op fijn moer. Sybiüe.. En

als hy eens quam dan foumen fijn gat niet weten te

bergen. " *
%t?*%*\ ~u •

Wat iflèt te doen loris hoe komje dus loopen , feght hoe benje

dusverbaeft* • -ÜT

Joris. En hoor jy Juy dan niet , hoe dattet daer binnen

fpooktcntierdenraeft* . *M
Ulrich. Soo kornet de luy gemeenehjk aen alfle gek worden

'k denk hy heeft ergensiitten droomen. » 'f\
•••> -

SyWU. Och daer hoor ikket ook! Ulrich. 'tMoftbylo

evenwel hier niet komen. •

SybiHe. Hoor, hoor! Ulrich. Y wijf lact ik wat achterje

ftaen , och nu word ik ook verveerd.

Oodefroy. I k koom door Plutoos laft van onder uyt der eerd

Hy eyft een koekkoek , een der knorrende gefellen

,

Die hier niet anders doen als ander menfchen quellen

,

Om hooren beeften is't , dat ik u hier verfchijn.

Ulrich. Ik word foo koud als ys , de duyvel komt om mijn.

God<froy. 'k Heb laftom over al de koekkoek aen te pakken.

Ulrich. 'k Bcdoemen : och "t gewey begindmen fchier

t'ontfakken, r?> •

Godtfroy. Dat gemelijk gebroed dat ftaegh de vrouwen

plaeghtV

Dat wrokt , dat knord ,dat kijft ,en alle ruft verjaegmv

En is niet anders weerd als hals en been te breken. +4
Joris. Naer ik hoor fo fou de duvel hier wel de paiïie preke.

Ulrich. Och loris. lor». Och Meetter. Ulrich. Ik ben

foo ang dat ik men fchier bepis. /

Joris. Alles (al wel wefo* foo deduyvelhier flechtsgeen

ftraet-fchenderenis. . *

Ulrich. Het is op mijn gemunt, loris. Och juffrou wilt

doch voorje goeyen man een wooitjen ten beften

fprekeo. ^bille.
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128 J)e Bedroge ^
I

SyWlt. 'k En derfmen niet verroeren, lor». Soo falik

dan de duyvel voor hem een keers aenfteken

,

Mijnalderliefftediabeltje; 'kroachje bidden laetonfenbaes

dochvry» . •
: >r -

4

En wilje immers koekkoeken eten , fooeet nabuerWybrandt

^ , . die isjonger koekkoekals hy,. ;. •.: sX

Ik weet wel jy luy ftookt groote vken , maer *t en is je evei-

welnietteraeyeij,

Want al leyje hem tegen 't helevagevier j'en fout den ouwen :

: knecht niet gaerbrayen.

Godefroy. Waer blijft Aroftophox < Wts. Ik vrees hier t

; . fal meer duyveis me fpelen als een* . MeUtqt. >)

Docht ikket nietwel > de ityersfiek wel flachten de moniken t

'f*en gaen ook niet geren alleen.

Sybiüe. Is 't nu oiet wel gevloekt < Vlrich. Och dat ik nu

Mercurius vleugels hadde. .

•
"

'

Gedtfrov. Waercm dus lang vc rtukt< tfa vattewehemby
. . . de kladde.

Sjb'dh. Och man. Joris. Och Meefterloop, y rep je foo je *j

kent. •«•

Ulricb. loopt ttegb. .

. Godefroy. Mijn dinaer gaet en fiet waer dat de gek volend. Ir

Mels binnen.

SyhU Hoe bang was den bloed-beuling ! Godef. *kWed hy x

't huys niet weer fal derven genaken,

lor//. Iy luy hebt ulefpigels ranken inje gat, je weet de

krepelen haeft rapte maken.

Godefroy. Waer nam hy coersnatoe.
MeIs u yt

.

Mels. Hy liep regel recht op 't huys van Wybrand aen,

En hy klopten als ofhy de deur op de vloer wilde loopen, tot

datter wierd open gedaen.

low. Paft datje nugaeu bent, defe gelegentheyd diend

waer genomen

,

Want ik loofniet , dat hy van de nacht weer ontrent het huys

fal derven komen.
SybiUe.
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Sybilit. Daers geen nood af, want hy heeft de fchriknu

altefeerop'tlijf.

Godefroy. Of hy evenwel meteenig volkquam , 'tisdien-

ftig datter wacht in 't voor huys blijf.

Om op alle voorvallende gelegentheyd een wakend ooghte

houwen.
lor». Alquamhy met de heele ratel-wacht > wy fullenjc

ti jds genoeg waerfchouwen.

Godefroy. Paft wakker op. lor». Caheenmaer, enlaet

dces twee Meefters voort met de fmert begaen.

Sybiüe. Gedtfroy. binnen.

Melt. Maet mikker fouje geen raed weten om onfen dorft

ondertuflehen eens te verflaen i

Joris. Hoor: terwijlen datje Meefter vaft befich is om
eens van 't maters vaettjen te fwikken.

Soofullen wy't paters vaettjen ontfteken had daer , en eens

louter famen om likken.

Wybrant. Ulrich.
>
t Een dat ik feg dat feg ik om befte wil , darom foo bid

\J ikje volgt mijnen raed.

Gaet naer huys terwijf't noch donker is, nu zijn de klao-

peyen noch van de ftraet.

Ulrkh. 'cis wel waer, maer de nikkers fouwen alweer

komen fou ik vreefen.

En dan fou altemet de lefte dwaling erger als de eerfte wefen.

Komgaenwe, ik raye als een vriend , want wachje foolang

dat de winkels open gaen.

Soo hebje ftrax rot Swarte Nel het voorhuys vol Brandewijn

drinkers ftaen.

Ook fal 't haeft tijd worden dat onfen buerman fal gaen blafen

heete weggen

,

En fooje de luy gewaer worden, foo falder ftrax een ider

•t zijnvan feggen

.

Ulrich. Maer ik denk alles laet hem feggen ; of de luy wat

praten wat roerd raijo dat.
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'k Heb liver een dofijn leugens, moetje weten, als eenen s«

, düyvel aen mijn gat.

JVlaer dewijl jy t foo goed vind foo fal ik evenwel gaen , al en n

ift ons niet altewei te rayen

,

W^nt ik heb wel konnen merken dat het de ikkers wonder op I <

ons hebben gelayen.

Wybrant Ie bent ook lijdigc fwaer hoofdig • ikverfekerje I

datter geen fwarigheyd wefen fel.

Vhicb. 'k En lou niet geern moetje weten met Belfebubs t

afgefanter een fpeel «reisje doen na de hel.

Godefroy en Mels uyt. .

Wybrant. Wel wat s dat? Vhicb. Docht ikket nier wel , \\

kom laet ons hier in dit hoekje neer duyken.
,

Wybrant. s'En konnen ons hier niet ficn. Vhicb» Maer
ik vrees L feilen ons ruyken.

Godefroy. Je hebt je felven hoop ik emmers ondertuiTen

wat goeds gedaen.

Mcïs. Y get Jonker we hebben ons neus foo te weykge-
leyd in den nobelen traeo

;

Het ginker louter avous amoy , la komen de feep fey de meyt 3

we fullen morgen waflen

:

Sulkevettjesfouwen maken dat me de broek tenau fou wor-
den en 't wambas niet langer panen

,

lk loofdat ik defe nacht een aenwas heb gehad van een half *:

fy.'»

doulïjn pont fmeer.

Godtfroy. Ik hoor wel watter af is 't is heel goed rimea
fnyen uyt een ander mans leer.

Wybrênt. Naer mijn dunkt foo heb ik die duivels van mijn
leven wei meer hooren fpreken.

Vhicb. Houdje hooft toch binnen, want fagenfe ons, fe

fouwen onsden hals breken* -

Godefroy. Slaed de mantel om d'ooren , dat men ons niet

.(eend ofons imand tegen ciuam milTchien.

Vlr'tch. Houje binnen , houje binnen. Wybrant. Ik moet
die ikkers eens ter deeg onder de ftert fien.

Mds. 'k Verklaerje Jonker wy hebben foo veel vreugd
met de wijn gehad als jy met de juffer.

GwfV.
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Godefroy, De wijn afte drinken , en 't wijfafte foenen , hec

ftaetem heel fchoon den ouwen fuffer <

Godefroy en Mels kinnen,

Wybrant. Ik docht wel dattet fuiken werk was.

Ulricb. Laètje niet fienofwe worden opgefnapt. \

Wshram. fcpmt; vry uyter muyten» daer is geen fwarig-

heyd > de duivel heeft hem al beklapt

,

Jkhebtfinaelalweg, waerom datfehier gekomen zijn dees

twee geeften.

Ulricb, Waerom meenje? Wjbr*nt. Om op fijn Noord
Hollands t'jouwend een lut jen te komen queeften

,

Wat fal ik je feggen $ live vriend ik heb daer den heelen hutf-

pot ontdekt.

Het is men leet van jouwent wegen , dat men foofchandelijK

met je gekt,

lekend dit fpookfoo wel als ik. Ulricb. Watfegje?
Wybrm, Wel te weten.

Deneenen naerik merk heeft achterje wijf , en den anderen

achterje wijn her geftten.

't Is Godefroy met fijn dinaer.

Ulrhh. *t Mocht de galg met de diven zijn ,

Maer wat meenje fou't de duyvel niet wel konnen wefen in

haren fchijn?

Die haer gedaente had aengenomtn, om mijn te komen
quellen*

Wybram. Ik fegje noch eens *t is Oodefroy met fijn knecht

en naer ik heb konnen hooren aen de gefellen

Soo hebbenfe je wijn afgedronken, en je wijf afgcfoend

daerby.

Ulricb. Y live gaet eens met men fiet hoe ikfc fal k»ehs

duvelen die befukte pry

.

i

_

Ulrïch. Sybille. Wybrant. Joris.

T K falje dat verleeren , dat fwcer ik, jy befukte ritfige koc-

J| kedroelje

,

jyleo behoordje met je gat opeen hekel te fetten jy weyige

pompoelje,
I Z JkEa
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'k En geloofniet dat men in 't heele land fuiken ftael fou kon.
nen vinden als jy bene

,

J>e beul ifler te goed toe dat hy fijn handen aenje fchend.

Maer mijn tong is niet bequaem om jou quaeds genoeg te feg-

gen. ï
>?' »'

• • •>. • « Ai •

$ybiÜt< Watbreeder dingen zijn dit, féyjanoom, enhy
fag drie fchollen in een fchootel leggen f

Ulriib. Derf jyder noch om lacchen, jy onbefchaemde
verken, jylichtveerdige fleerstf • !j-

Sybiüe. Ben ik een verken hoorje dat wel drogift foo eet

fpek uyr mijnneers.

Wat valt hier veelte verken feg generaliffimus van alle hoo-
renbeeften.

•"

Ulricb. Ien feldmen fooniet meer verjagen metjefpoke-
ryen en gemaekte geeftcn.

SybiüL Ik (ie wel als een koe befchetenis, foo flaétfé ge-
: meenlijkmet dè fteert.

Ofjy wat bulderd blaf-kaek , 'k en ben voorje fnorken Biet 3

verveerd,

£venals eenmergen landsfoo beef ik voorje onverftandigh 1

lebent voorwaer een groot cadet : je moeyers neers beftorïd 1

uyttwee quartiren.

Wat foumeri op 't left noch beuren van defen lan gat i hoor i

hier droogen bloed

,

Hebje lang genoeg quaedgeweeft* foo meugje tuflTen je bee-
nen Gen en worden weer goed.

Ulricb. Solken geafTronteerden vel ift ; fe fou verblofen

noch verblikken.

Wybrani. Datter juftitie in *t land was men behoord lui-

ken volk in 't rafp- huys te fchikken.'

UlrUb, Daer foufe haeft fitten die verbrodfde pekelhoer
dattet naer mijnen fin gonk

,

SybiUe. Niet veel te hoeren, datteg ikje, ofje billenen

koonen die worden ftrax honk» Jl
Vhich. 1 kfegje datjemen fwijgt en dat foo kort als een hoen*

dat de keel af is gefteken.

Si-
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Syhitte. Wat queldmen defendi as broek, fel jymenverbi-

den te ipreken i .

Joris. Se word bylo boos : je feit fien foo den ouwen niet

intijds en fwijgt>

Dat hy ftrax mee* hinden als fchape karen op fijne kop

kriigt.

Syhillt. War queldmen de Fe han-gat. Ulrtch. Swijgt of

ik felje de huyt aftouwen.

Sybille. Soo moft je foo doenftinkbroek. Wybrand. O blora-

merherten is dat klouwen

!

O jy boofc pciteleruc watfouje degoeje man foo ongenadig

flaen.

SyhilU. Neemt dat byprovifie en alsje weer wat luft, foo

fpreekt men aen.

Ulritb* O jy hclfe proferpijn, SyWU. Pas men dat tande-

loofcbakhuys toe te houwen.

Of ik falje ftrax de neus afbijten en je weer in't aenfight

fpouwen.

TVybrand. Watboofer wijf is dat ! Joris. Had ik dat qua-

lijkgerayen?
Ulrkb. Ik ben ontheupt en ontbut

>

Syhitt. Sooje dat fmaekt foo komt op een andcrmael weer

,

heer overdekcn van 't hooren dragers gild.

Joris. *k Geloofdat hy dat betereewaerd wierd als den da-

geraed* Wyk- h rmen man hy krimpt als een egel.

lom. Wat pry is dat , fe fpeeld met haer kakfpaender als

een boer met den dors- vlegel.

Ulrtch. Se heeft eenen voet lbo fpits als een naeld. Wylrand.

Gy onnute vel wat fouje een oud man foo feer

doen.

low. Sommige mans dragen de horens op 't hooft* maer

fy fchtjnt wel heeftfe aen de fchoen.

Wjhréni. Dat is nergens naer de befte juffer f wat fout

men den armenman ook foo fmijten.

't lITer al te goeyen man toe. Ms. Daer heeft hy gelijk in

als hy flaept fai hy niet ree iraand bijten

,

1
"

••
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Wat geeft de vend een bange locht van hem

!

Wybrant. Hadje noch gedaen naer mijnen raed'.

Ulrich. Wacfal ik feggen* het fehijnd wel had komt al-

i

tijds te laet.

Wybrant. Watboofer ftuketenisdat ! men fou fijn felven

kruyfleneofegenen. ..." •

'

Joris, la , ja wil de wind noch langer in dat gat ftaen , foo

fait metter tijd noch ftrond regenen.

Soufe wel grooten honger gehad hebben, datfe mee fuiken

hevigheyd klopten voort fchapray j

Je broek is achter al wat wyt de lijken gewaeyt baes , gecfle*.

men tavond eens dat ikfe weer nay
.

'
•

JJlrich. O jy vagebond derfje nochfpreken ? ik geloofdat-

je van al de handel hebt geweten.

Joris. Ik beoder onnofel in t je flaetmen met *e fok en ik

heb van't gebrayèn niet gegeten;

JJlrich. Pakje uyt mijn geficht. lom. Maerfootje gelieft
ftaetmen eerft eens te woord

,

Want je weet wel dat het niet veel fatfoens en heeft dat men
de luy veroordeeld ongehoord.

iVybrant. Hoord hem eens fpeken. JJlrich. Spreekt.

loris. I k heb voor defen wel hooren vertellen

,

Datter eens eenen boer aengepakt wasvan's heeren dienders

ofdiergelijke gefeflen

,

Endatfem voor den officier brochten, die ftrax vraegden,

wat heeft de boer gedaen

,

Een vande dienders antwoorde heer de vent heeft drie hooy-

bergen achter 'e huys ftaen.

En ftrax waftley achter af. De Ceulenaers hadden de broer

van een feker officier dood gefmeten

,

Waerover hy voor nam fich te wreken , want hy kon dat niet

wel vergeten

Gelijk hy ook reden had, 't Gebeurde dat hy eens op een fe-

keren tijd

>

Met eenig volk op hafard (gelijk men dat noemt) in 't land

rijd.;

Onder
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G1R1GHEYD. l$f

Onder wegen vond hy vier of vijf kerels die onder een luyf

voor een ftort-regen fehuyling fochien

,

Waer van daen , vraegd hy i van Geulen feggen de bloey , die

geen erg en dochten

.

VanCeulenwaftftrax! aftie genoeg, fladoodde hons fot-

ten die verfmayen Gods weer en wind.

Hier uyt fie je wel als men een hond flaen wil > hoe licht dat-

men een knuppel vind.

Maer'k vertrou niet dat jy die ftrooyjonkers fult (lachten , die

de franfen gentil homes de vinaigre heeten

,

Die haer dinaers om een haver kafeen voet in't gat geven , al

ift datfe geen reden en weten.

En ondertuffchen laten verluyen dat de knechts wondere din-

gen hebben gedacn

,

En als men altewei infiet , foo is't maer om voor een tijd de

koften têontgaen.
*

Ulrich. I k fie wel je fout het met ïan van leyden toeken at

teleegen>

Maer ik houjc voor gecafleerd , en daer valt niet tegen te

feggen.

Uyt mijn oogen. lom. Hoe goed is't dat onfe juffer foo gek

niet en is als onfen heer ! m . c
Ulrich. Uyt mijn oogen feg ik. loris. 'k Wens de confra-

ters dan bey goen dac, en kaffeerje my , ik kaffeerje weer.

Ulrich. Hoe wel quam daer te pas het afleggen van mijnen

decen f

Want ai haddewe maer alleen in de wereld geweeft ik foufe

hebben doorregen.

WylranA. Het fouje daer naer mogelijkberouwen hebben

,

datjefe inje gramfchap had vermoord.

Ulrich* Ik fouter maer eens deur gelapt hebben , want ik

ben te lijdige verftoord

.

Obuerman hoe nacktelijk komt ons nu onfe misllag voor

oogen ! .
.

'

Nu fie ik als in een fpigel hoe fchandclijk dat de guigheyd de

wijfheyd heeft bedrogen.
' I 4 Nu
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DeBedroge

Nu word ik gewaer hoe grofïelijk dat ik mijn felven heb ver-
ralt.

Wybrant. Wat fal ik Peggen fijn man i we zijnder bey geen
kleyntjenaen valt.

We mogen fpe'en paciende is foo goeden kruyd. Ulrich. Hocl
fou ment konnen verdragen t'

Eerft foo fchandeli jk horens te ki ijgen , en daer naer de huyt
volflagen?

Wyb. Het fchijnd elk huyfken heeft fijn kruyfken » wy fijn

't niet alleen die aengehaelt zijn met een quaed wijf.

Ho ho daer iflcr al meer die lomrijds horens en fiaegh krijgen
al roepenfe niet ftijf.

jPe braeffte bafen van de wereld hebben die klip niet konnen i

vermyen.
Pompejus die hele legers kon dwingen , en kon fich evenwel ij

van de horens niet bevryen. f

Den Philofooph Socratcs met al fijn wijfheyd had in fijnen a

tijd me gckofen een wijf,

Jvlaer hy hadeven fop wc! uy r gc weert als wy» want hy kreeg* I
'er ibmti;ds een piipot van over ' t lijf,

Ulrich. Darom jy jonge vryers fiet toe , de vryfters weten.
der te houwen als geboren engelen

,

En foo dra en fijnfe niet getrouwd of fe kennen fomtijds de
mans wel ringelooren en bengelen*

Ja je fulr dikmaels vinden die de alderheyligfte willen welen
in fchijn

,

Dat die daer naer alfe getroud fijn de alderfnootfte vellen
zijn.

Wyb. Se feggen daife in de Noortfe quartiren d'onmitte
véllen van wijfs voor de drek-kar Ipannen by paren.

Ulrich. Datter d'onfe voor 'waren, en ik wafler voerman af,

*k en fou de lange haver niet fparen.

O elekaerten hoe wou ik fpelen fa mijn beertjes gelijk
aen.

Maer het fchijnd wel hier te land word in die dingen niet veel
gedaen

!

In
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GlMQHtTD. 157

In ouwen tijd wafler een brave wet , te weten , dat foo imanc

fijnvrouinoverfpelbeyonde%

Dat hv haer dier over fondcr cenig gevolg vermoorden

konde. .
(bevant,

En io tegendeel of 't geviel dat de ,vro« haer man op ftilx

Datfe niet te feggen en h id. Wybrand. Dac ftonter fchoon.

Vlrich. '1 Waren doe de wettenvan 'c land.

Wyhrand. De oude Egyptenaers hebben wel een ander

wet , dewijl datje praet van ouwe tyen.

Ulrich. Watwasdat!
pTyhrand. Sooeenman in overfpel bevonden wieroYdat

men hem al dat manlijk was fou affnyen

.

Ulricb. Dat was een ftraffe wet ! ik heb wel hooren Peg-

gen datfe voor een gewoonte hebben in de wilden

haer land , .
verbrand.

Dat als de man komt te fterven de vrou moet levend worden

Ofdatmenfe't haer affcheerd en laetfe voor hoer loopen.

Wybrand. Ho ho de vrouwen hier te landen

Liten liver al afficheren watter was eerfer met ons fouwen la-

ten verbranden.

Vlrich. Dat dat hier ookde manier was ik vermoorden my
felven wel om mijn wijfte helpen in 't vyer.

Wyhrand. Wat dufend buerman wat je fegt 5 maer fout

vier daer ook wel foo heet zijn als hier.

Vlrich. Ie moet weten als de pryen de goeye mans moey

- waren foo gingenfc haei vergeven

,

Indarom wierd dit ingefteld, om datfe geen noodfouden

hebben haer man te overleven. , ut .
Wyhrand. Als ik men al wel bedenk ten fou niet quaed we-

fen datmen dat ook deed hier te land.

Hoe fouwen de wijfs ons koefteren 1 want fe fouwen denken

foo fy fterven foo moetewe me van kant.

UMeb. Daer hebje wel degelijk gelijk in , nuer mijnen

goeyen vriend, wat wil ikje veel feggen <

Wy mogender nu wat voor kakelen , doch \ zijn de hoenders

die de eyer leggen.

1
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Xj8 De Bedroge

ffybrmi. Daeromen iflèr geen beteren raed als dat we de
goeye lob dachten , en wapenen ons met geduld

.

Endenken wordewe nu fusgehoereld, het is onfe eyge gie-
rieheyds fchuid.

Vlrieb. Laet dit ons ongeval dan tot een voorbeeld ftrek-

ken f

Het leerd dat nimand eer bedrogen word als wrekken.
O voedfter alles quaeds , verfoeyde girigheyd

,

Die'c fterffelijk gemoed tot fchand en oneer leyd !

Daer eens uw' kanker in den boefcm is gekropen

,

Legt gy de fwakke ziel voor alle vuylheyd open.
Vervloekte lucht tot goed , door u heb ik getrouwd

,

Dat nu mijn hert verteerd , ja totterdood beroud

:

Door uwen raed ben ik tot delen fchand gekomen

:

Cy hebt mijn geld gebrocht , maer hebt my d'eer ontno-
men.

'

Wat helpet ofgy fchier vol goud gegoten zijt.

Daer d'eer te (öecken is , daer ïffec alles quijt >

En datom wierd wel oer de deugdiaemheyd der vrouwen
Voor't dierbaerfte juweel en't waerdfte goed gehouwen

:

Men gaf de dochter doen geen bruyd-fchat , en warom *,

Om datP alleen door deugd aen haren bruydegom
Behagen fou , en niet om rijkdom noch om have

:

Men vree de vrijlic rs maer om deugdelijke gave

,

En doeg het oog op d'ter : nu geld alleen maer't geld

,

Al worter fomtijds noch met weynigeer geteld.

Doen fochc men deugfame , nu foekt men rijke wijven

,

En licht , mifmaekr , ofmal , dat dekt men al met fchijveo,
Maer fpigeld u aen ons , wat helpt u geld en goed

•

Wanneer gy niet als Ichand en lafter hooren moed ?

Siet hoe herons nu eaet in dees ons oude dagen

!

Een onbevlekte ziel macht 't aenficht opwaerds dragen

>

Daer een befpat gemoed fijn oogen flaet ter neer.
Van Hechter weerden is den rijkdom fonder eer

,

Die ineen korten tijd van groot tot niet kan komen

:

Dcugd-rijkdooa is een Ichat die nimand werdontnomen

,

Maer
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,
GIRIGHETD. 1J9

Maer die in alle nood fijn meeftcr onderfteund

,

Hyftaetheeinibberig, die op den rijkdom lcund

,

Maer die op deugden bouwd , verwacht des hemels Tegen.

Die dit eensin de fchael van redenen gaet wegen

,

Sal fien hoe veer de deugd den rijkdom flaet voorby

,

En wat het eene meet als't ander weerdig iy

.

Darom ey Tongelie , die voor u neemt te trouwen

:

Sietmeer naer 'tdeugd-rijk als naer-tfchat-rnk in de vrou-

wen >

En daer ey van dees twee het eene kilen moet

,

Steld rijkdom achter deugd , en kieft nou eerloos goed.

infu Virtutem Vecum.

E Y N D E.
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OUD-MAL
Ofte

BOERTIGE COMOEDIE

Van

Sr
. FILIBERT.

Gerijmt door

J. V. P.

Turpe fenilis amor.

Tot GORNICHEM,
ByPAums Vink> Boek-verkooper. Anno 1675.
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A E N DEN
Hoog Edelen geboren Heer >JONKER

IXTUS STEERENZE
Van

H U M A L D A.

Mijn heer en Neef,

En verhaelt datter ccn feker kerel was, die het

volk belooft hadde te doen fien een veeruytde*

vleugel van den engel Gabriel , doch dat des

nachts te vooren eer het vertoog foude gefchi-

den de voornoemde veer uyt de doos daerfe ia

I lag wierde genomen, ende dat defelve wederom methouts

| kolen wierde gevolt. De kerel op den beftemden tijdt ter

I

plaetfe komende daer het niufgierig volk vergadert was omr

i dit wonder te fien, na dat hy langen tijd van de rarireyten

' van dele veer gefwetft hadde, doet de doos open , endever-

i neemt met verwondering de tranlformatie die in de felve

' wasgefchiet, echter fijn felven wat bedocht hebbende, foo

I feythy , goede luydenik moet utot mijn leetwefen feegen

dat ik mijne beloften aen u gedaen niet ten vollen en fal kon-

nen betalen, 'tisfulx dn tk meer rariteyte hebbe als de be-

loofde veer, ende alfoo ik in 't herwaerts komen wat hae-

ftig was ende dat om u hier niet te lang te vergeefs te laten

verlangen, foo hebbe ik my (fchijnt wel) virtaft nemende

de eene doos voor de andere , doch ik kan u dat verfekeren

dat dit niet minder raer is als de veer die ik hadde verhoopt

te vertoonen. Hier op taft hy in de doos» ende de kolen

toonende , feyt hy , fier hier mellieuts dit fijn de kolen daer

St. Laurens op gebraden is, en contenteerden daer mede
de

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



de omftanders. Het fou ten naeften by (dunkt my ) met myj
ook wel foogaen die uw'hpog Edtheteene belooft hebbej

ende het andertfcéii fendcncle* dochW hoogEd: gelive te]

weten dat de onverwachte dood van den drucker my beletl

heeft mille beloften als ik gehoopt hadde te voldoen» 1

Ondertuffchen is defen ouden vryer uyt gekomen , ik weed
niet oilkVoor de eertte mael , of voor de tweede mael falf

feggen , want als ik hem voor defen aen onfe kamerbroeders ^
gegeven hadde om voor ons> en eenige goede vrienden hec $

belachelijk fucces van fijne vryagieophet tonneel te vertoo- 4

nen, foo is hy onder cuflTchen re fluyk op de persgeraekt, «

ende metrer haeft af gedrukt zijnde quam hy foo vitieus

voor den dag d3t dier in deurgaens niet alleen groote mennig-

ten van druk-fauten, maei ook op lommige plaetfen heele

regt Is over geflagen waren. Dit alles onaengefien foo is hy

by veele foo aengenaem geweeft , dat den druk uyt zijnde

men hem wederom op de pers meenden te brengen, daer

hy dan even foo defe&ueus als te voren foude van daen geko-

men hebben v omme het welke voor te komen foo hebbe ik

moeten refoiveren mijn manufcript den drucker ter hand te

Rellen * foodanichals ik hein hier aen uw hoog Ed: ben ad.

drefferende , ik hoop datby my in 't voordere byuw hoog Ed:

fal verom fchuldigen , dier van (hoewel hy lang borgt) echter

nieten behoeft quijt te fchelden den gene die is.

Mijn Heer en Neef>

Uw Hoog Ed". ootmoedigen dienaer en Neef,

J. van Paffenrode.
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OP DE

Boertige Comoedie van Sr
. Fïlibert,

Gerijmt door den

Hoog Edelen geboren Heer

JOHAN van PAFFENRODE,
Vry-heer van Ghuilignij, Commandeur Militair der

ftad Gorinchem en 't quartier van dien , Luitnt . Co-

lonel van een regiment, Capitain van een com-

pagnie Nederduytfe Voetknechten , &c.

SOo d'Afncaner tuk^op vrolijke tonmeten,

En Vlautus afgerecht op klucht en boert te fpeelenl

Met Breroos geeftig rijm gedaegt ter vyerfchaer quam

By 't rijm dat ons verfchaft een telg uyt Arkels Jiam*

Het T en Tiber fprak^dit vonnis (fchoon hoe node)

Ons Uren die verjlomt de harp van Paffenrode.

D. van A e l s T.

K Op
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Op de boertige Vryagie van

Sr. FILIBERT,
Gerijmt door den Hoog Edelen Heer

JOHAN van PAFFENRODE,
Vry-heer van Ghuffignij , Commandeur Mili-

tair der ftad Gorinchem , &c.

A PolioJicneU wat voor lichten

Dat Neerland voorbrengt in htt diebun

Diefpral^, enftontgtlijl^verfet

HoeJttyver vloeyend , en hoe net

Kjtn Holland alle toonen quelen •

't Ohtbrak noch iet aen boertery

Dat bragt datr voort de Merwen by ,

Dus bralt de kpnsl in allen deden.

Was Marogeefiig in fijn leven ,

Soo Nafovloeyend heeftgefchreven 9

Was in Lucaen hoogdravendheid ,

Soo Seneca volfiatigheyd

De Hoogefchoenen aen kpfi binden ,

Deed Plautus lacchen wie hein las.

Al watter doemael in hoerwas

Zr nu in Holland ook te vinden.

Dus kroontuw Hoofd , o Bataviren ,

Metgroene toefen van Lauriren ,

Uw rijm-pen isfoo [eer verrijk? \

Datf' aen de oude niet en wijkf l

Uw dicht-kpnft isfoo veergekomen

(lkfeg het fortder rood te \ijn)

Als f' oitby Griek* ofby Latijn

ln bloeyen isgtweefi te Romen.
Brom
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Brom Amjlel op uw treur tonneden ,

Uw Scbouburg drtun van moord krakeelen ,

Vertoont de bloed- dorft op boer heetfi ,

De dolle wieedhestop haerwreedfi ,

Schoon datgy donderend kpmt plagen ,

Nochtansuw daverendeflem

Ly dat ikf'g dat Gorincbem

Deprijs van boenen weg moet dragen,

I. V« D»

,1

INHOUD.
DEn Ouden Filibert , die vryden aen Lauretce

Sy fpotte met fijn liefd , hy kanfe niet verfette.

Coenraeden Harme, met fijn dinaer, enhaermeyt

Die hadden onderwijl een aenflag faem bereyt.

Men maekt den ouden wijs , daer fal een mand' afdalen.

Daer fal men hem dan mee in fijn liefs yenfter halen

,

Hy gaet : en halfom hoog getrocken in de mand

Soo wordfe vaft gemaekt , en hy ftrax aen gerand

Van Coenraed en fijn maet , die achter uyt gcflopen >

Gelijk alsratel- wacht na voren komen loopen.

Weerhaen en Bely door , de mand raekt in't gefichc

,

En Signeur Filibert die wort'er uyt gelicht.

Men rooft hem Uraks fijn geit : men veynfet t'ovcrkijken,

En lact hem onverhoets afwillcns door gaen ftnjken.

Weerhaen nu vol en dol gefopen van den buy t

,

Valtbeeftig aen fijn heer , dies moet ten huyfen uyt.

Maer als dit Bely hoorr , hout Filibeft te voren

,

In oliën dat Weerhaen klapt , dat't alles is verloren

En dat de vader het fal toeftaen nemmermecr

:

Dies riul den ouden niet , of heeft fijn dinaer weer.

Die ftrax met Bely gaet een nieuwen aenfiag fmeden

:

Men maekt den ouden wijs, Laurette is re vreden

Om met hém deur te gaen , men fteld de tijd quanfuys

;

Hy gaet , maer is foo ras niet in Laurettens huys

,

K 2
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Ofwort van d'eerfte twee al wederom gegrepen

,

Men dreygd , mi n wil hem ftrax gaen na de ftok toe flepe

t Geit dat hy by fich heeft ,dac wort hem dol gemaekt

:

Door 't bidden hy in 't end noch vry en los geraekt.

Hier op gaet Gedeon korts met Laurette trouwen,

Weerhaen met Bely , en »t geen dat 'er was gebrouwen

,

Dat wiert doe Filibert , maer al te laet gewaer

,

Verfoey t fijn dwaesheyd , en fit met de hand in 't haer* •

PERSONAG1EN.
FILIBERT, een oud vryer.

WEERHAEN, Filiberts knecht.

LAURETTE, een jonge vryfter.

B E L I , meyt van Laurette.

V O L K I ER , vader van Laurette.

GEDEON, een jong vryer.

»

OUD
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*57

O U D - M A L
Ofte

1

;. V •,
* '^j

BOERTIGE COMOEDIE

S r
. FILIBERT.

EERSTE HANDELING.
FlLIBERT. WEERHAEN.

F/7/*.

Et fprcekwoort feyt niet te vergeefs, 't zijn fterke

beenen die weelde konnen dragen

,

Dat bevind' ik nu acn mijn felven in dees mijn ou-

de dagen: ƒgeniet.

„ Wat hel pet, ofje alles watje droomt al hebt en

Als Venus eens de ooren op fteekt , fe maekt haeft , dat het je

alremael ontlchut

,

Ik was noch onlanx geluckiger als den Grooten 1 urk , ot de

Koning van Marocke ,
(trocken.

Maerhoeras is mijn al mijn weelde en groot genoegen on-

ó Gy blinden bengel , kleyn Venus der tel wiclv

,

lk was 'er voorwaer te oud toe , om foo getroffen te worden

met uwen fchicht.

En was 'er dan geen quanier voor fulke grijfe haren *

En kon ik mijn oude borft dan niet ongefchent bewaren
*

Warom moft ay dit blakend vyernoch in defen boefem ko-

men voen,
'

.

Daer ik niet beter geweten heb , of ik was al gelubc tonder

Ik dccht nu om ecen trouwen meer, ja ik kan met eeden ver-

klaren, u : . 0aren -

Dat ik om geen hijlicken en heb gedacht gehad in lengte van
b K 3 Maer
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j^g Boertige Comadie van

jvlaer wat raed ? dat heeft het nu al weg, gedane dingen en|
hebben geenen keer.

kaurette heeft u vryigheydtgeftoolen Filibert , en g'en krijg.

fe je leven niet weer.

Maer , als ik al ter deeg de faek ga overleggen

,

Wat valter alfoo veel op mijne liefde te feggen

!

Sy is noch hoer noch dief, en ik min haer in eer en deugt

:

En datje dat meent , 'ten ben noch foo oud niet , al is 't datl

men al wat veer heugt. (in't leven. 1

Deluyzijn darom juylt niet oud om datfe wat lang waren ij

Hoho, daer zijn van die ouwe knockers, die'cde jonge welf
in haer pap fouwen t'eten geven

Jvlenfou't my fo nietaeniien, maerik heb noch al een jonk

hert in't lijf.

Maer waer ftaet gefchreven , dat een oud man ook niet en |

mag denken naereen wijf<

DaerisCorftiaen, Krelis Franken , en Jan Oyevaers, 'tzijns

ouwe , maer noch happige bafen ,

Den ouwen Jan Teuniflö Kolbaken , en loris bullebak ,'tzijn 1

byget noch mannen als hafen.

DoenTijs McluTedik-bil tachtig jaer was, doen mofter de §

meyt noch eens aen

,

En laet ons niet veer loopen , is'er noch korts tot grijfe loris 8

niet eene quaye fteekgegaen i

Dat men den ouderdom wil verfmaeyen > dar zijn maer vife $

vafen

,

Een man is'er noch goet toe, foo lang als hy een veer van de i

mond kan blafen.

Maer hola, 'kmofi maken , dat defen brief aen Lourette ?

quam ter hand

,

Waer uyt fy voor eerftfal merken mijn uytikkend' verftant,
j

En als fy dan mijnen rijkdom daer eens gaet nevens voegen

,

'k Ent wijffel niet, of het een en' tander fal haer wel genoe-

gen^
Mijn dienaer hou. WW;. Mijn Heer. Vilib. Gy moet

ftrax naer Laurettc gaen.

Wttrh.
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merbaen. Dat'sgang. Filibtrt. Soohaeftig niet, hoor

hier blijft noch een weynigftaen

,

Wat foujer doen als jerwaerd? heer wat kenje onverftandig

wind breken
. (r

cn*

Ie weet wat ik feggen wil en hebt mynoch niet hooren fpre-

Ik wert baloorig van je dwaefheyd. Wterbatn. Ik maghtje

bidden baes

Watje doet en ontftelje niet , 't mochtje altemet komen te

fchiteninjeblaes. T

mbm. Defe briefverltaje wel, die felje Juftrouw Lau-

rette felfs in handen geven

,

Sent , dat ik hem in hare liefde brandende heb gefchreven ,

Voegt by de leverantie een bafelos manos , ofeen Frans com-

pliment,
, . . , , a

Snijt vry wacker wat op , want ik weet hoeje m de kontt

ervaren bent. . ,

Wmbam. Komthetopopfnyenaen, foo verfekerikjedat

het huwelijk haeft klaer is

,

Want ik kanfe foo «offeren, dat ik dikwils felver meen dat

hetw3eris. -\*
'kWou mijns gelijk in die materie wel eens fien in thien mijlen

in'trond;
,

Al fegik het felfs, daergaet haeft niet een waer woort uyt

mijne mond: . _
Maereenleugentjenom befte wil, foomenfeyt, enisgeen

1

fonde : .

Ik falje dat klaren uyt een eekje, je had je leven geen bequa-

mer perfoon gevonden.

Filibert. Hoorje wel datje me de juffrouw van mijnent we-

een wat fatfoenelijk groet

,

En ik fal ondertuflehen uw wederkomfte met groot verlangen

fien te moet.

WSE&HAEN. BELY. LAURETTE.

En mag wel feggen dat hijlicke 1oo fcnilijk komt als*t

K 4 MaerM
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Maer lact fieti eens op wac fatfoen fal ik nu de juffer beft aen

packen i

lk mag mijn harange hier en daer larderen mee een woorc
Frans.

Want daer ben ik vol af , en't is wel de meefte mode altans.

Maer hola , ik molt al pratende het huys niet verby loopen.

Bely . Klopt daer yemand *. Wterb. Ia foo 't uwe eerwaer-

digheyd gelieft > foo doet eens open. Bely uyt.

Bely, Monsjeur wat is je geliefte i Weerh. 'k Sprak je-

juffergeeren. Bely. 'k Salter feggen wacht een oo-

genbhk.

Wttrb. Monsjeur feyd fe, wat dunkje van de pry, fe

fpreekt foo wei Frans als ik. Laurette uyt.

Mijn heerfchap doet door mijne mond aen u-liede fijne faluta-

tie,

Sich recommanderende feer in des felfs goede gratie •

Daer nevens ootmoedig verfoekende » dat g'hem wilt helpen

uyt fijne tribulatie, (tie.

Want hy fweert by kruys en kras > dat is by groote conjura-

Dat het hem niet mogelijk en is te lijden de overgroote ve-

xatie, (ftigatie.

Die hem wórt aengedaen door een fekere onverwachte in-

Och of mijne welfprekenheyd dee fulke operatie

,

Dat'er uyt jouwe mont vloeyden een favorabele pronuntia-

tie,

Laurette leeft itn hief.

Laurettefins il^eerft de ftralen van urn oogen

Gtfien hek , is my bed mijn vryigbeyd ontogen

:

Vergeeft*et my » dat il^dttsfloutheyd heb beftaen.

Het was uwfeboonheyd , diemy daer toe raeyden aen

Ditfeboonhtye , die my nogbfal duyfentdom doenfterve

Soo 'kniet in korten tijd uw wip en t rooft verwerve ,

Dies hoop iJ5» i nadematl datgv my htbtgewond ,

Dat g'ookktgetnfult %ijn , dit my weer matkjtgefond >

En dat in*fchoont lijf ten goeden itfdfél woonen >

Dit mmt trouwe min met wedermin fal honen,

ik
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tywenfcbgeengrootergoet , als u genegen hert,

Twee letters uytu mondgenafen &libert.

Laurette. Souwen mijn oogen wel fchemeren, ofkanik

niet wel lefen,

Wantikenkannietgeloove, dat dien ouden nar foo gek fou

Wie is je meefter goelijkert? Weerhaen. Ik ben de knecht

vanSigneurFilibert Me-vrou.

En dicnvolgende is mijn perfoon een dinaers dinaer van

j°u -
, r

Laurette. Loop gek loop, wat mag den overgegeven tot

beginnen. . v.r

Isje meefter met de kop gequelt, ofheeft hy alle drie fijn vijf

finnen <

Kan dien oude femelaer fijn felven niet houden geruft ?

Worthykrevelig, hoorje wel, fegthem dat hy eenen be-

femftokkuft.

Wat gaet den dreumelaer over , dat hy hem derfverkloeken

,

Om een jonge meyt , als ik ben voor hem ten huwelijk te ver-

toeken?

Hy heeft wel wand tot het fchip, fou k meencn fijn gac

ftaet'er wel naer.

Hoort hier gortige commhTaris brengt me geen briven meer

van dien ouden preutelaer

,

Ofje krijgt voor port een voet in't gat en de huyt dicht vol

flagen.

Weerhaen. Betaelje het briefloon foo , foo mag hy fijn brie-

ven felver dragen.

'kWedikgeenfchrijvensaen haer meer en behandig, neen

'k Had liverf°5at hyder op een ander tijd frank op fetten al$

dubbeldport.

Ia wel ikmag nu eens naer mijnen baes gaen , en brengen dele

aengename maren, - .ï

En doen hem een mondeling verhacl van fijn fchnftelijk we.

dervaren. _ \
'

K 5 FlLI
-
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FlLIBERT. WEERHAEN.
WAt of fe feggen fal denk ik^ foo fy ter deeg op mijn

vloeyendc ftijl let , (nig fal ftaen verfcc.

Soo geloofik > datfe over mijn wel fprekencheyd niet wey-
De jonge kaelbaerden mogen al meeleggefchrijvenen v rij-

ven , (klijven.

Maer't is maer wisje wasje en daerom en kant ook niet bc-
Wacht u van foo eenen kop , daer fteekt wat anders in

,

Maer mijnen dienaer Weerhaen blijft my al wat te lang uyc
naer mijne (in.

Mogelijk fal 't dronke bloeyken fijn boden.broot ergens fit-

ten verdrinken,

Weerbaen. Dat heeft hy niet qualijk geraden , hoe willen

hem die portpenningen in d'ooren klinken ,

Filibert. Wel wat dochjeraf, had haer niet een groote
blijtfchap omvat ?

Weerbaen. laai eveleensoffebuykpijnof den dullen tand-

fweer had.

Filibert. Ik weet wel datfe datelijk haer genegentheyd tot

mywaerts gink nijgen.

Weerhaen. Ja hadje voor je vaer gekomen (naer fe fey ) je

hadje moer konnen krijgen.

Filibert. 'tls fuiken aerdigen diertje fe heeft haer loopjes
op een prik. •

Weerhaen. Met onwillige honden ift quaet hafe vangen , je

feiter een blauwtje loopen , dat feg ik.

Filibert. Wie en fou hem ook niet vet gapen, aen fulke

doorploegde broeken.

Weerhaen. Jemeugter wel van roemen , jefchriften wor-
den tot fcheurens toe getrocken.

Filibert. 1 k doe dat ik wil , als ik de pen eens trek van ach-
ter'toor.

Weerhaen. Al fchreefje datje befuktwiert, je klopt voor
een doofmans door

,

Ie briefje heefc groote operatie gedaen, morgen falmen on-
dertrouwen;

L

Naer



Sr. F UI B E R T. It5j

Naer ik die Juffer aen fie , foo lietfer Uver hsngen , eerfe nam

foo eenen ouwen.

Filibert. Wat kreegje voor je brengen aparentelijk al een

dicke vette duyt,

e moet haer ea niet ftelen , ik ken haer liberaelhcyt , fpreeKt

recht uyt.

Weerkom. Datfe niet girig eri was , bleek daer uyt datfe

de brieffcheurde , en de nukken ging ween fmakken

,

Daerfe, indienfe nauw fiende was geweeft , een halve week

fchoon me had konnen kakken

,

Van drink geld praten , hoor eens baes , 'k fouje raeyen dat je

op een ander mael

Geen brieven meer beftelden , want ly foufe voort fenden

voor algarben na de kuft van portugael.

Filibert. Wat faegje evenwel van den brieft en paft men

niette jokken.

Weerhaen. Dat hy korts naer de lefture veranderden in een

fneeuw buy van pampire vlokken.

Filibert. Weg wee : °m k°rt tc maken , wat was eygent-

lijk haer bettuyt.

Weerbaen. Bruyd heen feyfe, en foojc weer komt, loo

• krijgje honderd Rokken op je huyt.

Filibert. ha hola dat ging grof , daer fouwen jonge melk-

muylen fichal aen ltooten.

Maer ik en mijns gelijk, die weten wel datter de meysjens

niet geern foo ten eerften ontblooten.

Lichtveerdicheyd in de vrouwen en wasby my noyt niet be-

mind, (benbefind.

Nu fweer ik , dat ik van nu aen haer noch eens foo feer fal heb-

Gy toont inder waerheyd Laurette, dat gy niet en bent van die

lichte kooyen

,

Die anders niet en doen , als haer voor de gaende en komende

man op te tooyen , ("ft*

En fpelen dan ,de eerft die komft , kip ik hebje , hael over het

Soodac de luy al gevangezijn: en hebben noch qualijk een

voet in huys gefet

,
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Ia feker > benje van men aerd , foo fouje recht mijn flag wefen

Want indien ik een van die wulpfe dingen aenfloeg, danfou-
me ftaen te vreefen

,

Dat ik in de placts van fïgneur Filibert fou worden monfeur
Cornaer, (nkuwe-jaer,

Dat is , ditfe men een paer ofie pluymen (ou fchenken tot een
En je kend wel denken dat me dat niet al te wel en fou gelij-

ken > (en fal befwijken

,

Daeromfweerikmet eenenduren eed, datik Laurettenoyt
Maer het fal haeft etuis tijd wefen , kom laet ons naer huys

toe gaen

,

Warhaen. Als oud-mal begind te fcheuren foo en iflèr ook
geen ftoppen meer aen.

M TWEEDE HANDELING.
Filibert. Weerhaen. Laurette. Coenraed.

Weer- £J Out niet waer zijn meenje , kcd daer ik fweertje by^ (inteCeli.

FUipcrt, Ie bend foo van pas te gelooven > je feggen is altijd

geen euangeli.

Meenje evenwel » datter geen fout aen wefen fal i of fe fal

hier komen voorbv.
Weerhaen. Ik weetniet waer jy aen twijfTeld, je weetim-

mers wel dat ik geen leugenachtig wijfen zy

,

Ik ben verfekert datfe op defe tijd hier verby moet komen.
Filtbirt. Ia wel foo't niet waer is > foo meugje van de dui-

vel droomen,

Weerhaen, Gaet hier maer wat wandelen , je feld haer wel
hacft werden gewaer,

Filibert. Dat je eens die ftraet wat in ginkt 9 en keekter

eens naer. •

Maer alsjc fe verneemt foo moftje me met een vaerd komen
waerfchouwen.

Wurham. Ik ga henen > en ik fal een wacker oogin'tzeyl
houwen.



Sr» F 1 1 I B B R T, 16$

Ttltkn.
•tlsfulkenolickcrtjhyisdcduyvclfelfsteflim ,

"Me duukt ik fie hem al weer na me toe komen loepen als een

fchim, . H (|
arcn '

Maer laet ik mijn vijf finnen nu wat gaen by malkander ver-

Want ik meenje dat met een Ciceromftr
eloquentie te klaren

,

Lettereens op met wat een aerdigheyd ik mijne liefde fal ge-

venteverftaen.

Daerkomthy. Weerhoen. Setje tronyin de ploy.
1

Filihtrt- Bygetdaerkomtfeaen.

Laur. Hoe ftaet het hemels blau bezaeyd met gulde fterren,

Ai is de wee vry lang noch fchijnt het my niet verre.

Filik. Godin die weer in my hebt nieuwe vlam verwekt

Die d'as mijns ouderdoms had overlang bedekt

,

Gy hebt in my werom de groene luft herboren

,

Hoewel de liefde hier was over lang bevroren

,

Y fiet u dinaer aen , hy biet u aen fijn trouw

:

Neemt gy hem tot u man , hy nernu u tot fijn vrouw

:

Soo ras en toont gy niet tot hem te fijn gentgen.

Of't eelt vloeyt in uw fchoot gelijk e<rn gulden regen.

Laur, Wat fatfocn is dat , dai men ym» nd foo in fijn woor-
"

den valt , fegt ouden druyp- vink.

Weerbaen. Hy hteft 'er wacker af , dat kan ikje verfekeren

,

y eet het gater foo klink klink , (looven.

la 't eelt dat 'er in Bjn huys is , dat en fou men niet konnen ge.

Hoort het ook nimand, die ons de keel af fni;t, omdenaep

terooven.

Hy heeft niet veel meer, als een miljoen aen contanten, be-

halven dat hy noch te buyten ftaet.

Men fou 't hem wel foo niet aenfien , om dat hy juyft foo uyt-

wendig niet gekleet en gaet.

Maer eifteren heeft hy noch een tonnetjen aen den grooten

Tarter verfchoten ,
( willen begrooten.

Dan't waer maer hoy gedorflen, dat ik fijn middelen fou

Filih. Ik fal jou meeftres maken van al mijn land en zant.

Wut. Hy heeft van dit jaer noch drie hondert acht. en- fe-

ventig mergen en een halfmet Bogaert geplant

,
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En dan heefc hy noch ontrent weynig minder voor fijneygen
provifie laten hoyen

,

Dat fijn landen achter malkander lagen , tut tut fe ftrektcn van
hier tot de bergen van Savoyen.

Hy paft foo veel op een hofftee wech te geven , als een boer
op een Pcheet.

Tilibm» Ie feit gedient worden, als een princes, en je iele

alledaeg in je fulp gaen gekleet

,

Ia je feit ftrax de helft hebben , van al mijn meubelen > rente-
briven , en huyfen.

Wurbatn. Ie vergeet de Amaraude , Saffiren, Robijnen,
Diamanten , 'k fou feggen als farken, maerom niet te
ligen > foo groot als plavuyfen .

'

lk weet wel fe fouje van felfs naer loopen , datfe maer eens je

fchatten fag.

Want het blinkt tot onfent van 't gefteente , dat m'er foo wel
kan tien by nacht als by dag»

ïilibert. Dat had ik haeft vergeten, ik fal ook ftrax naer de
trouw met jedeelen

,

Alle mijne gei eede penningen , als mede alle mijne juweelen.
Laurme. Ik weet voorwaer niet wie de wijften is van defe

bey, (leutert de key.
Want den eenen is vry met de kop gequelt , en den anderen

Filibtrt. 't Geen dat ik feg , dat meen ik , wy komen hier
nietom te mallen.

Wttrhaen. Ie hangt een tour peerlen boven *t hooft foo
groot als kaetsballen.

Wat hoefik *er om te ligen, ik fal 't niet feggen, als't niet

waer is,

Daer fitten tot ons rechtevoort noch acht of tien klerken en
fchrijven aen den inventaris,

Die hy dan van meening is uwer lide te Hellen ter hand
Slaet hem de koop toe feg ik , je krijgt je leven geen nobelder

quant.
"

Lm. Wat rijdtmen defen drasbroek , 'k feg foo
j eme weer

begint aen teraken»

Dat
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Dat ik je een paer fouffletten fal geven voor je winderige

kaken

,

Wat quelt my defen hoddebek > defe giet-leugen , fegt eens

roffiaen, (derft randen aen.

v iWie raed jou en je gekke raeefter foo ftout, datje mijn dus

\ Zijn 't niet twee moeye vogels ijk fouwen bequaem wefen

om met haer beven (en voor toeven,

iVoor moolicken in de boomengefet te worden voorexters

I Was 'er ftinkender rog in zee , hy fou my komen aen boort.

Wttrh. Is 't mogelijk juffer , y kant wefe foo latet wefen

,

ftaet ons noch een woort.

Laur. Hetfal noch fchoonder komen denk ik , watfullen

defe ezels noch beginnen.

Haddaer knabbelt op dat montftuk en vergaert je yle (innen.

Laurette binnen,

Wttrh. Daer fal je de duyvei over halen , die'k huye mor-
gen dreet. V

Wat bruime dat verken ö blommerherten was dat een fmeet ?

Se koftme by men fiterna haer leven niet beter raken

,

*kEn heb geen tanden te veel moer , je behoeft fe me foo niet

los te maken.

Y live baes kijke reys , en ftaet mijn neus niet krom

,

De Goden willen geven dat my nu nimant tegen en kom >

Daer ik mijn gramfchap op los breek , en op uyt ga ftorten

,

Want hy en fou mijn handen niet ontgaen , of ik fou hem eerft

een voet korten.

ftlib. Eylive bedaerdje wat , enift mogelijk foo fetdees

quaedheyd wat uyt je fin.

Wttrh. Ikbentefeer geafFronteert , en als goeyluyquaee

worden dan hebbenfe de duyvei in : (geten

:

Soo los voor de kop te vloyen , dat kan ik mijn leven niet ver-

De kop ftaet me foo los , 'k fou rechtevoort veel liever vech-

ten als eten. (bloed gekoft.

Ftlib, Steek op. Wttrh. 'k En fleek niet op of 't heeft eerft

Filib. Komt'erftrax deneenenonverlaet , of den anderen,

foo werdewe bey wat afgeroft.

Wttrh. 'kEn kan mennitt bedaren, voor dat ikermen en

beenen daer heb fien vallen > En
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En een deel bollen daer heen rollen, al eveleens, als kaets-|

ballen: (mijnen luft.|

Ochdatiknouin't hacken en houwen eens mocht boeten I

filih. My dunkt ik hoor daer yroand, 'k magje bidden I

houdje doch geruft. 1

Weer. Ten fcheelc me niet, wie wil. Cta». Wat valt I

hier veel te te fchrappen

,

Luftje wat te vechten , kom hier is ook kieyn bier te tappen.

IVetr. Wat broftme dien vent , foo los te trecken van
q

leer!

•pilik. Och ik fey het je wel van te vooren ,warom maekte-

je foo veel gebeer*

Nou hebbewe ons gat niet qualijk gefchrapt , we hebben on-

fen rechten man gevonden.

Naerikditfpelacnue, foenis hier anders niet te verwach-

ten , als het lijfvol wonden.

Ooi. Ik weet niet wat men hout, dat ikje niet en ver-

moord alle bey . (fchijt in de fchey

Flux feg ik wind gat fteek men dien degen op, of den hond

Tilfc Steek op, ey live fteek op, of wy fullent ons bey

beklagen.

Weer. Als jyt me belaft foo moet ik'et wel doen.

f'tlib. Die keerel feuwer niet na vragen

,

Darom foo wachtje doch van een onhebbelijk woord

,

Want de vent , alsje wel fiet , is te lijdige verftoort.

•tSalbeftzijn , datweons deur packen, hy heeft de gram-

fchap met hecle emmers ingefwolgen.

Weer» Ey get vogel hoe wou ikje aenje vodden fitten dat ik
'

mijn meefter , niet moft volgen.

Coen. Hoor hier Weerhaen een woord. Weer. Neen Uc

vertrouwje niet vrund.

Coen. Een man een man , een woord een woord, K ver-

klaerje 't is op je niet gemunt

,

Segt men eens is den ouden fchijtebroek al wech.

Weer. 'k En fal niet metje fpreken

,

Ofie feit men eerft dat eyntje ftael weer in de fchey fteken.
' 'kMag

11

1
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•k Mag dat geflikker in mijn oogen niet lyen. Cotn. Wel had

daerdan.

Wttrh. Akerelemalemente kerel , hoe gingje daer foo uyt-

finnigan? (de lippen:

Mijnen ouden Baes heeft de koorts op 't lijf , en de dood op

Je moft foo niet te werk gaen , of de ziel fou hem wel ont flip-

pen.

Cotn. Wat fchorte jou , datje foo de gekke Maey fpeelde.

Wttrb. 'k Was uytfinnig door een klink

ie ik daer foo datelijk van die befukte juffer Laurette ont-

fink : ( foen foo wat makele >

^k wou voor den Baes (gelijk ik fchuldig ben) foo op mijn fat-

En fy gaf mijn een klap dat 't kraekten , had daer feyfe , dat *$

voor je kakelen: (vallen fou.

*t Vyer fprong uyt mijn oogen , en ik wift niet of ik ftaen , of

Coen. Nou nou je moet 'er al wat af verdragen , of het noch

eens wiert je meefters vrouw.

Wttrh. Sijn vrouw t macr te begrijpen , hy falder fijn neus

wel afvegen. (gen.

Ik hebbet die juffer al afgefien , *t en fal niet zijn met dien de-

Cotn. Wat anders gepraet , datje fin in haer meyt hebt > heb

ik al meteen halfoog af gefien.

Wttrh. Hebjet uyt een boekje geleien , of verftaeye de to-

verkonft miflehien?

Cotn. Wat fouje feggen vaer , dat ik eens wift te maken

,

Dat iy in korten tijdt kont aen die meyt geraken.

Wttrb. Meentjet < Cotn. Meene, keddaer,daer is mijn hand.

Wttrh. Flus faegjer uyt als een bullebak, ennoubenjede

braeffte kerel van 't land.

Cotn. Kom ga jy eens mee , we fullen buyten jou fcha een

pint jen aen gaen leggen

,

,n daer fal ikje dan onfen g3ntfchen aenflag gaen feggen.

Weerhaen. Coenraed. Bely.

Oe quamen fe foo ras uyt mijn geficht, daer ik foo neer-

ftig heb rontom geloert

,

L Het
H
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iy0 Boertige ComccAtevAn

Het is aleveleens of'er de duvel van 'c kakhuys had gevoert *

lk liep door de bier fteeg, en ik fnapten denhoek om verbyj

de twee fluyftn,

£n foo voort het Boter-bruggetjen over verby de weerd in del
drie vleer-muyfen

,

Ik vraegde man en mat g , al wie me tegen quam fprak ik an »

En doe wiert me gefeyt > datffe ttonden en praten voor de blau-ij

we fatijne bier-kan

,

Hemnafpeeldenik» en ik fnapten de vis- merkt over , neemtï
dien brief mee ripen de vis - p> yen.

Y live kijk en reys feyenfe , waer of Weerhaen foo winderigf

na toemagtyen?
Ik liet haer praten , en ik faggelden al weer aen voort

,

Maer doe begonnen de jongens te roepen > de vent het ter een

vermoort.

Verfeker feyen de luy heeft hy eene neerlag bedreven >

Dat liegje niet docht ik , al kentjet wel i 't is me wel gebeurt I

van fijn leven >

Eyndelijk uyt vrees van 't rappaelje te krijgen aen men gat >

Soo begoft ik me weer te begeven op mijnen gewoonlijken
|

trat. (Tpreken : :|

Maer wat raed , ik dien Bely en Coenraed wel nootfakelijk te

Daer zijnfe btyegaer , wat heb ik kijkens na jou iuy gekeken :

lk heb geloopen als eenen fchijtenden hond de heele ftad op en
neer.

Cotnr* K n wy van gelijken > hier fage we je > en daer verlore

we je weer.

Bely, Hoe gaet 'et hebje al eens van de fake met den ouwen
gefproken.

VVttrh. 'k Heb hem foo bracf als ik mag met leugens de
oogen uyt geftoken >

Je fout niet konne gelooven > hoe aerdig dat ik die dingen doe.

Qoenr. Wanneer fal *t aengaen ? Wurb. fk £n kan hem niet

houwen hy wilder met ten eer ften na toe.

Cwift Hoe eer hoe liver > laet ons het yfer fmeden terwijl

het heet is.
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VVeerb. Wel ik ben gcmaekt , forgt gy lie dan, dat alle din-;

gengereetis. (deurwaert.

Btly. En je moft paffen , datje precijs ten een uer voor ons

Wetrb. Wel aen 't is foo gefey t > elk paft dat hy fijn dingen

ter deeg klaert.

FlLIBERT. WEEKHAEN.
S 't waer dat je fegt, offoekje me met een yie hoop te ver-

blyen? (lange tyen,

'Wetrh. Je bent degeluckigfte man, didergeleeft neeftin

7ant je feit van defe nacht noch flapen in je liefs erm.

Fdib. Soo \ wel uyt valt , keddaer ik fal je eens nobel vul-

len dien derm

,

laer y live fegt men eens , hoe hebje fe noch konnen bekoren

>acrfe mijn briven niet aenfien wou , en mijn woorden niec

hooreo. (wereltbentï

ik moet bekennen ,
datje waerachtig een kerel van de ander

Wterhatn. Ikfie wel datje de ouwe fpreekwoordennietal

te welen kent.

Winterfe nachten ,

Vrouwen gtdaebten ,

Hulding der bieeren ,

Dit tyn drie dingen die licht verloeren.

Vilib. Maer kom fegt men eens hoe hebje dele faek dus be-

lcyt. (bydemeyt.

Weerh. Dat fal ikje fcggen , je moet weten ik fta al heel wel

)ie fetten ik de faek eens louter op haer conlcientie

:

Weet fey ik , datje by je juffer hebt feer feercte audiëntie.

(Dat en dat moet je voor men doen , waer van ik haer dee een

geheel vertoog

:

't Is je altemael foo ongeweygei t fey fe , als een vuyft in je oog.

Hoor eens fey 'kfoo, kenje maken, dat mijn meefter jou juffers

affexie kan geniten ,
( overfchiten.

Ik en kanje niet veel leggen , maer daer fal eene goeye voor jou

s»> Spreekje de woorde feyfe , fou ik daer op mogen vaft gaen

:

Soo vaft als een muer fey ik werom , fpreekt *ermy voor aen.

L Z En
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En gifteren achtermiddag in de fchemer- avond foo quamfe mi

tegen, (gekregen i

Hoe gaet 'et al met de felve faken fey ik , hebje al een luchje

*k Hebber goeye moet toe feyfe , ja ik hebber alree foo vei

gebrocht ,

Dat fe al begint te waggelen , en al in t wij ffeling is gerocht

,

Je bent een meyt, als een kruytfeyik weer, maer je moe
daer in continueren

,

Laetmijn met de fmert begaen feyfe, en van daeg komt
men onverfiens aborderen , (hy wil

,

Klaer is Kees , Weerhaen feyfe , laet je meefter nu komen als

Als ik haer foo hoorde fpreken , foo docht me dat ik van blijd-

fchap van mijn felven vil.

Met dat de klok een flaet, foo felje maken voorons deur rel

wefen feyfe , en dan feljeeens hoeften

,

En dan fal ik de venfters open doen, een mand neer laten,

jou meefter op halen , en brengen hem by onfe juffer*

te roeften.

Filib. Ik fpring fchier uyt mijn fchoenen foo uytgelatenn)

ben ik in de vreugd , (defe deugd.faj

Al leefden ik noch honderd jaer ik en konje niet vergelden^

O Weerhaen Weerhaen , wat fal ik noch een man van je

maken.

Wttrh Daer fellewe daer naer van fpreken, laet ons nu

maer fien tegen den beftemden tijd klaer te geraken.

DERDE HANDELING.
Filibert. Weerhaen. Coenraed. Hakmen. Bely.ï

O Koningin van alle nachten weerdig van Jupijn en al de

godetefijnbenijt f

'k Entan 't je nietfeggen mijn dunkt dat mijn ziel op eene kor-

dewagen rijt

,

Wttrh. Het valt ons louter mee dat de fterren niet al te hel-

der en lichten

,

Filib. Soo goed Filiberts is Venus , da"rom fal ikker ook

een autaer voor laten oprichten.

Wttrh.
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FT«riE>. Maerbenjeookwelverfienvanduymkruyt, dacis

fpetie in manibus >

fantikfoumetgeeren Gen, datwefouwen ftaen kijken als

twee honsfotten flus

,

:moft bylomec jeby hebbende penningen de beloofde ho-

norable vereering komen vergroocen

,

)ffefouwen ons als twee vagebonden wederom ten huyfen

uyt ftooten.

Tilib. Breekt je hoofd niet, *k heb foo welgeforgt, dat

daer niet aen en fchort.

Weerh. 't Kan met meer reputatie gefchiden , dateer over

fchiet, als dat 'er komt te kort.

Tilib. 'kSal maken dat alle ding wel is, en mijne Iiberah-

teyt genoeg laten blijken.

Weerh. Ie moet weten, ik founiet geeren hebben datwe

flus als kouflen voor fcheermcflen fouwen ftaen kijken,

ierzijn we by het huys. RW. Dat's een bylo't is een,

y ras een reys gehemt.

Weerh. Ik fie 't heele toucje noch aen ttukken , foo je dien

blindenyver niet betemt. (van haer duren.

tilib. Y live hemt. Hoeft eens feg ik., 'k en kan niet langer

Weerh. Ia wel wilje niet fwijgen , foo feljet heele fpelver-

hoetelen met je malle kuren.

Tilib. Se^tmaerhoeje'tverftaetikfal fwijgen als een ver-

moorde muys. (het huys.

Weerh. Alles gaetnaer wens , ik en hoor geen gewagh in

fflb. OWeerhaen! 'kkan je niet feggen hoe vinnig Cu-

pido in me begint te werken.

Weerh. Ia ja 't is met jou veel gefchreeuws en luttel wols

fey de duyvel en hy fchoor een verken.

Filib. Vergeeft het my foo ik my door een amoureufen ïver

vergrijp. (lichtelijk in de pijp.

1 Ie weet wel alsoud (meer lang in de vlam ftaet foo brant het

j Een oud mans vreugt en de meertfe fon feyt men immers dinen

tijdelijk waergenomen , (de venfter toe komen.

Weerh. O blommerherten alles is fiat , ik hoor Belyainaer

&ly feg$vanbwnw. Benjyc Weerhaen?
^
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j<74 Boertige Comoedievan

jVterham. Jack, gaettètaen?

Bdy. Is'theerfchapdaer?

Wwbatn. Ja ras maek klaer. *•

Bdy. Waer is jc Heer i

JVttrbatn. Hier laetmaer neer.

Bdy. Al met gemak.

Ytl'ibtrt. Sak mant je fak.

Nou en ontbreekt men riet anders als voor een korten tijd uh

hebben Jupiters macht.

Oelekaerten wat fouikje gaen maken eenen langen AmphidJ
truoos nacht.

Hael op mijn live Bely , hael op. Wttrh. Maer als jy bove^
waerd , dan moeft je niet met me gecken.

Yiltbtrt. Daer is mijn hand ,'k en (al foo ras niet boven we *

(> fen ofwe feilen jeook optrecken.

Wttrh. Nu wacker dan hael op. Bdy. Hy kon niet fwaer i
der wegen , al had hy lood in 't gat.

Wttrh. En jy trekt by get eveleens, ofje vandaegniei

gegeten en hadt.

Cw.raed't rotpt van binnen.

Komje Harmen , waer blijfje. Bdy. Wat hoor ik voor re

boulje i

Wttrh. Sluyt de venfter foo na als je kend , want naer il i

hoor, foo is 't de Patroulje.

Bdy . 1 k fal de venlters wat aen fetten. Filibtrt. Maer da

i

je men immers niet en vergeet , (fweet. >

Ik en ben niet bang, maer aen yder hayr hangt eendruppei

COENRAEDT. ÜAKME.
Cotnr.T N twintig jaer was de ftad noyc foo vol ftraetfehen-

| dersendiven.
'k Sou tueenen, dat dat eenen happige vogel was, diewe giften

avond eenen arm van 't lijfhiven.

Ham. We fullender nu wel fchrik onder brengen nu we
laft hebben van den officier.

Dat we twee-drie-mael op een plaets mogen kloppen , era

met fchérp geven vyer. Cwir.
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Coenr. 'k Heb daer een mufquetton met drie vier dofijnloo-

pers gelayen , daer kan ikfe foo mee larderen

fcatfe met eene fcheut niet anders als vergiet-tcften en

fchuym-fpanen reprefenteren.

Harm. Wat duyvel fou men foo laeyen , 't is om hutfpot te

maken van een mens. • ~

Coenr. Ja daer vraeg ik veel naer, ik lappet naer Hechts

door dc pens.

Harm. Maer Coenraed hebje met een Ouentaeltje, me

dunkt ik fou wel eens «oppen.

Coenr. 'k Heb weltoebak maer geen pijpen, willewetoc

lichte Stijn eens aenkloppen. 11*
Harm. Befime die lakens eens. Cotnr. Ho , ho , al geüen

een boer met een piek.

F/7/*. Och daer mee krijg ik een half honderd kogels in

mijn gat , och ik word wervel- fiek.

Harm. Nou hebbewe tobak en pijpen , maer aen *t vyer lal

't ons ontbreken

Coenr. Wel dewijl datter niemant is, die wy 't uyt de oogen

konnen flaen , foo laet ons in de kortegaerd eens aen

gaenfteken.

Tilib. Bely , Bely ,
Bely , och komt doch , die maets zijn al

Och blijf ik hier langer , foo fterfik noch van de poplecy.

Volkjer roept van binnen.

"Wel wat hoor ik daer noch voorgeraes , falmen den heden

nacht op blijven?

Bely. Och Filiberc! ïilib. Och Bely 1

Bely, Hoorje mijn meefter wel kijven?

Volkjer. Wel Bely hoor ikje daer noch, fluexfegik, datje

mettraxtebeddegaet,

En dat ikje niet meer en hoor. F/W. 'k Verfoek vriendelijk,

dat je men eerft neer laet. fineer genaken,

Bely. OchFiiibert, watraedf 'ken derf de venfter niet

En noch veel minderop en toe doen , want mijn meefter fou

het hooren kraken. -

rdtb. Y helpt men eerft om laeg, Bel]% Waer je daer ,
dan

vracgden ikker niet na. Vollger.
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Volkjtr. Wel felje te bedde gaen Bely , ofwilje hebben dat
I

ik cerft eens opfta i - (moet laten hangen.

!

Bdy. Och Fiiibert "t is me van herten leet , dat ikje daer foo

Maery live roept Weerhaen toe, hy falje wel een leer langen

,

En als jy maer weer beneden bent, foo is de meefte fwarigheyd
uytdeweeg,

Ik fal dan de mand flus wel eens binnen fien te krijgen met een
veeg> (geven?

Goeden nacht Filibert. Filib. Och Bely wilje men nou b.e-

In grooter angft en vrees ,en was ik noyt van al mijn leven.

Och Weerhaen > waer benje , konje me nou helpen hier van
daen. (raed , ofik molt om een leer gaen.

JVurh. Dewijl datje niet vligen en kent , foo ifler geen
Filib. Gaetniet maer loopt > och of ikje een paer vleugels

koft wenfehen , (rouwe menfehen.
Want ik ben foo lydige b,ang voor het weer komen van die

Och Weerhaen , dat je eens wilt , hoe feer dat ik ben ver-

veerd

!

Wetrh. Wat^ noot heb jy , je flacht Mahomet , je hangt
t n flehen hemel en eerd : (niet qualijk gelijken.

Naer ik fien kan fo fouje Uyl-fpiegel in den Bye-korf daer

Filib. Och lult jou noch te fpotten , daer ik van vreefe by
naer befwijke £ ( woord i

Weerh. Selje me nou van je leven weergeven een overtollig

Filib. O neen mijn alderlieffte Weerhaentje packtje doch
voort.

Witvh. Heugt hetje noch wel , doen ik leftmael dronken
was datje van quaedheyd fchiet opje tanden knarften.

Filib, 'k En faljemen leven niet meer bekijven , al dronkje

datje de luyfen op de kop aen ftucken barften

,

Wterb. Nou fou *t wel monfieur Weerhaen wefen , maer
foo draen fou men niet beneden ftaen

,

Ofhonsfot, jy dronken beeft, dat fou al weer den ouwen
gang gaen. ( naer 't hooft fmijten

,

Filib. Gaer doch *c en falje mijn leven geen honsfot meer
Warb. Wel ik fal mijn beft gaen loopen , nou is hy foo

bang, dachy fichwelfoubefcmjcen , Siet
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^Jsietfooloopikhenen,omtegaenhalenecnlcer,
j ;f| ochbaesden baersdieis vergalt, dacr komen de bullebac-

of / ken al weer.
. ,

ri Kruvpt doch in ie fchelpen , datfe je met enkomen te ontdec-

•I

yV
ken, r r

(metgecken,

Wantkregenfejein haer kluyven, fen fouwender bylomet

j Ik mag eaen fienom een goet henen komen.&b
Filibert. lkfterfvan ongenucht.

WtaUm. Pots hondert flapprementen duyk onder j en

maekt geen meer gerucht.

Coenraed. Datje dat meent ik en heb geen leggende renten,

hoe duyvel fou ik 'et maken <

lkmoetfinantiefoekenmaet,wilik>endekoftgeraken.

Eereifteren avond foo klopten ik eens aen tot de kockel-
h

weerd,
, u

(Pecr^
'kSoumeenen dat 'er pollen en fnollen waren, ja hoeren als

'k Sou dit footjefey'kfoo wel lichtelijk voor me mee map-

Dat felje welkten ouwe kennis fey de kockel-weerd , 'k felje

liver een paertje laten tappen,

Ie weet wel , feyd* hy , hoe Hecht dat hetmet de neering loopt

altans: . „

5

.... «. -r

Als men niet een vloerduyf en hielt, een eerlijk man Kiert

wel van honger bykans. ( melk broeken ,

Tvfeltdequaedfteniet wefen, en ik felje eens weer vet in je

'k Hebber feyd' hy een op til , die je wacker haeft eens weer

fal op doeken: /, wf
2

Heugetje noch wel hoe datje dien advocaet 4£4eo

Harm. Kreegjer wacker af , jaje? Cocnr. 'tWaslegtie

mendaereenRijxdaelderof fes.

Harm. Ie mocht de Duyvel < Cocnr. Ia hy moft er hoen,

anders hayr laten.

Voort fey 'k je moet mee, yneen feydy, en hy langde me

noch een paerducaten. _

Harmtn. Maeralsje fulke dingen doet, en geef>e dat den

officier niet aen <

L 5 Coenr.
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Coenr. Sou ik alle dingen aen brengen , wel dat fou men
fchoon ftaen.

Met diergelijke beufelingen moet men geen Officiren moeyen:
Want fulke ichaepkens louwen de keel af raken cn voor ons

dood bloeyen.

Harm. Maer fout al evenwel waer fijn , dat'ervan den voor-
fchreve kockel- weerd is gefeet,

Dat hy t'Antwerpen voorlede jaer fijn derde brant-merk ge-
profpereert heet.

Coenr. Hoort Harmcn wy zijn ook noch niet begraven

:

le behoeftem daofoo fcherp niét toe te bijten.

Harm. Sijn huyfvrouw, naerik hoor, heeft 'er ook een
paertje. Coenr, Wel foo en hoeven fet malkander
niet te verwijten.

Hy is die hy is , *t is een goed flocker , en ik heb mijn reden
dat ik voor hem fpreek

,

'e ls een van mijn befte hoonig-bikes , ik hebber doorgaens
den vryen hou en fteek , (moet hijgen.

Ik drinker mijn felven dik foo rond, dat ik naer mijn adem
Harm. Ia hy en fal hier al mee geen honderd jaer blijven >

ofhy fal wat op fijn rokje krijgen.

Coenr. Maer Harmen wat kraekje quaye noten ! Har. Wat
duyvel is dat voor een mand? (rand.

D3t 's geen haven om verby te zeylen die dient eens aenge-

Harm. Soo der een diefin is , die moet ik in honderd duy-
fend ftucken kappen.

Coenr. Dat was te veel moeytens > maer laet ik 'er een half

honderd kogels door lappen, flnftig geefeens vuyr.
Harm, Wel dat mag ik wel lyen, hebje daer luft toe , t'fa

Tüib. Ik niet , y neemt defe feve gulden , fchict niet j y is 'er

quartier ? (gen verholen.
Ham. Het lag my op de leen , datter een dief in molt leg-

Filib. O manne ik ben onfchuldig > 'ken heb mijn leven de
goey luy niet ontftoolen.

Coenr. Wat laet ik eens af branden. Filib. Y neen, y live

neen , och ik raaekme fchier vuyl.

Ham,
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Harm. Hout op, wat wilje jekmyt leggen verfchitenaen

fooeeneüink.uyl.

Cowr. 'cis maer omeenefcheuttedoen. F///&. Ocnwjjc

u doch bedaren.

Jta». Want een hand vol bloed en kanje ook niet helpen

,

wilt den bloed 't leven fparen,

•

Is beter dat menkefijn meefter Hans , daer noch een ftuyver

aenverdient. (hem het leven verhent.

Otw WelHarmenomdatjyderfoovoorlpreckt, ioois

vlaer hy moet uyt de mand, ga jy eens tot magre Jons
;

ecn

'

leer halen.
.iriJ (

taI5°-

Tilib. Y ia neemt die moeyten, ik falder )e geeren voor be-

Coenr. Maer fegt men eens hoebenje daer geraekt gy ou-

wen fchavuyt^ ,

Tilib. 'kEn ben noch fchelm noch dief. Cocnr. Maer de

calcfietjetenoogenuyt.

k meenf begint men je eens eenen voet of twee langer te

Dat men geen kleyne diveryen en fchelmftucken uyt dien hals

faltrecken, r

tfant in langen en fag ik 'er geen dieder foo diefachtig uyt fag.

ml Men feyt dat de ouwe luy krimpen, maer foo als

hypraet, fouwenfe noch wel langer wordenm ha-

ren ouwen dag. i
*

Gw»r. Komrasfetaendeleer, datweden honsfot.daer uyt

Nu voort her uyt , wel hoe falmen hier noch lang dralen S

Maker me kort feg ik, of ik leg noch wel eensan.

Riil Ypraet doch van geen fchiten, ik haeft men immers

foo veel, als ik kan. (den de handen*

Cowr. Hebienieteentoubyje, dat wem vleugelen en bin-

Filib. Ik bidjeopalle vriendfehap en brengt me doch in

geen fchanden.

Wat of fe noch met me doen fullen < Otnr. Dat men ge-

meenlijk met fulke vogels dee.

Vilih *k Verklaertje , dat ik noyt kind cn dcc krijten , ja ni-

mand een ftroo in dc weeg lec»
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Coenraed. De kerel feychet felf, nu moete we 'c immers

gdooven,
frooven'

Maer wie weet waer defen fielt van defe nacht al heeft wefen
Sa taftewe'm in de fak,om te fien,hoe't daermag wefen geftelt.
Siet hier leggen de moffelen, docht ik 't niet wel

!

Filikert. Het is mijn eygen geld
Hamen. Noemje dat noch uw eygen, datje eerlijke luy-

den hebtontdragen *.

Coenratd. Het faider wel uyt komen als hem de heeren wat
fcherp ondervragen.

Whert. Se mogen vragen watfe willen, ikfegjenoch dat
ik een eerlijk man zy.

Coenraet. Je komt'er al heel wel afraekjemeteen gceflèling
en brandmerk vry.

Maer ik vrees dat hyfoo veel op fijn hoorensfal hebben, dat
men fal praten van opknoopt n ,

Dan 't quaedft komt tijds genoeg , we mogen van fijnent we-
gen het betten hoopen

,

Maer laet ons eens vifiteren wat dat'er al in dit fakjen is.

Wat duyvel fien ik , me dunkt dat ik onfen gevangen mis *
Harmen. Ik wou dat jet eens gefien had , hy gink eerft een

tree of ertelijk foetjes voort kuyeren

,

En doen nam hy fijn neers in fijn erm en gink al fijn beft voort
fchuyeren.

Belyuyt. Wat dunkje vrienden, hebbewe dat fpel qualijk
uytgefpeelt i

Harmen. We fullen ook maken , dat beloofikje , datje niet
fult wefen mis gedeelt.

Coenraed. Dan moftewe honsfotten wefen , datwe haer
fouwen koreman fpelen

,

Neen, we hebbent met ons viren betteken, en we fullcnt
met ons viren deelen.

Weerhaen. Ha ha ha ha iklag dat ik me fchier bepis.
Coenraed. Benje daer Weerhaen , waer ofden bangen bloed

geloopenis?
Wttrbaen. Aen de galg denk ik, wat duyvel is ons daer aen

Selcgcn , Nou
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?! Noukomaenhetonsdcnbuyt gaen parten, want ikfougee-

ren eens vegen.

&/y. Ja het fal beft wefen eerwe ontdekt worden , dat we

ons hier maken van daen

,

Lom willen wy den aep deylen lbo laet ons hier in ons voor-

huys gaen.

VIERDE HANDELING.

FlLIBEHT. WEERHAEN.

IK docht in 't eerfte dat ik 'et befterven fou , maer nu begint

de vrees wat te verfchiten

,

Maer wat duiveliwat fou men malkanderen ook foo weile-

komhitenf j

Ik fal't by gort niet vergeten , al leefden ik noch honderd

Doen hy van'fchiten begon te praten , foo meenden ik ,
dat ik

al in d'ander wereld waer.

Wie hevet oyt gehoort , de vent begon van een halt honderd

kogels t'effens te feggen ,

Ik fchrik , als ik 'er om denk , men dunkt dat ik hem noch ue

aenleggen.

Gelijk twee brullende leeuwen foo gingen die keerels aen

:

»k En kan den hemel niet genoeg danken , dat ik haer handen

noch ben ontgaen.

Het quammy wonder wel te pas, dat ik noch foo rap kon

Want ik vreefden niet anders als datfe me levend fouwen 't vel

afftroopen. ..

Maer waer mag Wcerhaen wefen , ik heb hem in twee dagen

niet gefien

,

'cis een bangen bloed, hy fal van fchnk ergens Gek leggen

miflchien. •

. , ,

Offoudenkik, noch wel geraekt wefenm hare handen.

Dat fal voorfeker wefen , *k wed hy fit vaften pronkt m yfere

banden.
D̂aer
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182 Boertige Comcedie van

Dacr komt hy , wel hoe dus het hoeyken op een ty t

Ja ja y al weer 't gat vol , foey defen dronken pry.

jVterb. Hoe keelden Duyveluytdemant ? ha baf
Het was de braefsle pots van *t Lant. babaL

Filib. Ikheb foo veel als ik doen kan, dat ik mijn gramfchap
kan bedwingen.

Den rekel weet , in wat fwarigheyd dat ik géweeft ben en
komt hier noch fingen,

lk en nebje in twee dagen niet gefien, dronke vuylik , waer
nebje geweeft «?

Wel felje je meefter geen antwoord geven? wat quelt mè den
dronken beeft. -

Weerbam. Het is de Boeren niet wijs te maken , falaldira.

Hoe dat wy monfieursaen de kpslgeraken , falaldira.

Filib. Hy heeft voorfeker in het eene mothuys of *t ander
fitten drinken

,

Maer hoe komt hy aen fplint , want hy plag na 't geit als een
koey na mofqueljaet te Hinken.

Wat duyvel hy maket al te grof , ik laethem morgen gacn en
geef hem fijn loon.

Wetrbaen. Ik heb den bruy van de duyvel 5 verftaye dat
wel , van jou , en van mijn eygen perfoon.

Filibtrt. Gaet voort naerhuys, 't is fchand datje dus loopt
lanxdeftrateni

Hy is foo dronken dat hy niet ftaen en kan. Weerbaen. Wat
mag de gek al praten.

Ik dronke zijn , 'k en ben niet meer dronken als gy.
Filib. Dit fal de lefte mael wefen , dat ik defe beeftigheyd

van je ly. (befchonken.
Weerb. Seker baes je bent verflabbefeert, 'ken ben niet
Filib. Neenje, maer je hebtje gat vol. Weerb. Wat bruy

jyme je bent fclver dronken.
Al benje mijn meefter noch tienmael ik krijg den bras van je

gekijf. Gaetbinnen.
Filib. Ho ho dat gebruy moeft af wefen fcy Jaep , en fijn

buerman foende fijn wijf.

Je



183

Je feit geen buffelfe kolder datfweenkje tot mijnent meer

verflijten,

(Hebje die parten in je gat , je meugtfe wel uyt fenij ten.

Nufienikweldathetwaeris, dat mijn nabuur mijn dikwils

heeft gefeet :
(de wolfop vreet,

Ipie fijn felven eenfehaep maektfeydy, die maekt dat hem

iHy en is niet weert , dat een oud man fich om fijnent wil dus

fou qucllen ,
(Rellen.

'Maer wat is 'et, als ik al voorgenomen heb daer order in te

Dan komt hier eenen buurman Teunis , en daer een buur-

vrouw Nel ,
(ven fel.

i En willen met geweld , dat ik het hem om harent wil verge-

Maer ik en fal foo gek niet meer wefen , dat wil ik hem wel

belooven ,
(eenen dooven.

Al fongenfefoo fchoon als lijfters, fy fullen kloppen voor

Sijn pafpoort is nu gefchreven , al waft datter ons heelege-

flacht voor bad.

Hy fal nu *t gat uyt daniTen , al had hy een plank voor fen gat.

Bely. Weerhaen. Filibert.

WEI hey wat wil dit feggen dat Weerhaen hier gaet

boomkcns tellen t

Dus met de mantel om d'ooten, voorfekcr moet hy fich er-

gens in qucllen

:

Ik moet hier van 't finael hebben en randen hem eens aen

,

Wei hoe dus mittrooltig, goeden dag monfeur Weerhaen.

Hoebenjedus melancoliek? wat iöumen foo loopendruy-

looien

,

Hebje eenen quaeyen dobbel gehadt, of hebje je maegdom
verlooren i

TVeerb. Och Bely mijnen ouwen is foouytermatenuitfin-

nigquaed, (ftaer.

Hy heeft my mijn pafpoort gegeven , en voort gejaegt op

Btly. Wel waerom. Wmb. Ik heb hem met mijndron-

ke gatfeyd hy , willen houwen en kerven

,

En ik weet 'er foo veel af, al ik we« van mijn fterven.

Bdy.
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jg^ Boertige Comcedie van

Büy. Wel hy > hoe is de nar dus in de boonen geraekt ?

Wcch wech dat's nimendal , die peys moet zijn gemaekt.

jVeerb. Hy istefeergeftoort, je meugt het wel beginnen
j

Maer ik weet wel van te vooren je felt'er geen goed garen vat

fpinnen. (bocht
5

Alde vrienden en de buren hebben al voor me getreden in

Maerhy toonden hem fooongelatig, dat hem nimand fpre-l

kenen mocht.

Bth. Kacke bydaeg , *k Pal maken datjeweer by hem komt
tot jou eygen genoegen

.

Wetrh. Ie waert een meyt van d'ander wereld konjeme die

flag voegen. (buyt >P'

Hetwaskleynefwarigheyd had ik mijn geit nog van onfen

Maer dat is al door 't keel gat geloopé, ik wil Peggen verbruyr.fi

Btly. Maektjygeeiifwarigheyafegik, en wiljemetfulke
leuren niet quellen.

Kijkt mijn eens aen , i k , ik (eg ik felje dat ftellen.

Maer hola daer komt Filibert , ras maekje wat aen d'een zy.

Wel figneur Filibert , dat ikje noch gefond fie, dat maekt
me geen kleyntjebly

.

'k En kanje met Peggen , hoe feer datme je ongeluk heeft ge-

fpeten

:

Heer wat neb ik in twee drie dagen krijtens om jou gekreten.

Datjet niet levend ontkomen foud> dat had ik mijn hert aen I

ftuckengevreeft.

YtUb. Ia lieve fiely het is ook na genoeg met me geweeft

,

Dichterby mijndood , en in grooter perlij kei was ik noyt van
al mijn leven,

Als ik*er aen denk foo kan ik noch wel fchudden en beven.

Btly. Maer hoe ontquamjet doch ? Filih. Se waren be-

»

fich te overfien haer geftolen munt

,

1

En ik dat fiende ftond niét lang ftil, gelijkje wel denken kunt.

Ik fpeelden loopen is een goed geweer , maer men moet hem
by tijts daervan dinen

,

*k En had men leven nietgelooft , dat men noch foo kan loo-

pen met ouwe binen.

Maer

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



Sr. F I L I B E R T. iSj
> Maer wat fey Laurette doch < Btly. Die was offe de dood-

verfhad gefet

,

a fe was foo ontroert , datfe datelijk moft gaen naer bed.

ifteren was fe een weynig beter , maer doenfe quam te hoo-

ren,

Datje Weerhaen had wech gejaegt , foo ftortenfe ftrax weer
in , en was erger als ce voren

:

Helpt me te bed feyfe , want ik krijg weer een koorts , als

ecnpeerdop'tlijf.

F/7/4. O Nar der narren , daer ben ik oorfaek van door mijn

onverftandig gekijf. (fteke

,

'i Waerom en langtme nimand nu een mes , dat ik my de keel af

't Is beft, dat ik mijn ergens ga ophangen, om my van mijn

felven te wreken.

Btly. Siet Laurette die vreeft , dat Weerhaen fich nu niec

fal omfien te feggen van alle katte quaed , (ftraet

,

Ja dat hy mogelijk al jou vryagie nu fal gaen brengen op de

Want dat 's feker, hy fal met fijn dronke gat loopen klappen

en fnappen , (de mis daer uyt te lappen

:

Enhy ifler niet een haer te goed toe, om'theele fecreetvan

En feydfe , als mijn vader de faekdan eens quam te vet ftaen

Als een uytfinnig menfeh foo fou hy tegen my te werk gaen ,

En Weerhaen was de rechte man om in onfe amours tege-

bruyken

,

Sonderdattec mijn vader gewaer wierd , ofkon ruyken.

Vilih. Och Laurette , 'k wil geeren bekennen , dat ik my te-

gen u foo groflijk heb vergift , (gepift.

Dat ik niet weerdig en ben , 4at je me laet ruyken daerje hebt

Och Belykonje niets vinden om Laurettens tribulatieteftel-.

pen? (weeg te helpen.

Btly. Daer is maer een eenig middel om dit quaed uyt de

. Dat 's datje maekt Weerhaen metten eerfte weerom te beko-

men in je geweld,

V'tlib, Kan ik hem met geen woorden bepraten , ik fal hem
bewegen met geld.

Bely. Ja foo *t niet te laet en is , want ik fou wel halfvrefen,

pt M DaC
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j8£ Boertige Cotnctdievan

Dat hy al by den ccnen jonker ofden anderen fal verhuert we-5

fen,

En foo dat is , foo ful je geen kleynt je je fotte haeftigheyd be-

treuren, da: is gewis.

Filib. Lat t hem verhuert wefen foo hy wil , ik falder hem
van daen krijgen , foo't met geld te doen is.

Ivlaery live doed mede vrienfchap datje eens over-al wild]

omhooren.

Had daer koopt daer een paerhofe voor, en je fel; noch fooi

veel hebben ken j'cm ergens opfporen. (vrijt ,1

Doed je beft, je kend veel doen, wantik weet dat hy overje
j

En datje dien-volgenden al diep in fijn goede gratie zijt.

Ik fal ook datelijk doen vernemen aen alle ttads hoeken.

Bely. Ik fal om jouwen't wil veel doen. Ftlib, Ik bidje

wild doch foeken.

En foo j'em ergens kond acntreffen , foo fent hem me datelijk

weer t'huys , ^
Soekt hem te bewegen , foo't mogelijk is , en fcgt dat alles

is gt fchiet door abuys

:

Je meefter heeft groot leed-wefen , kenje feggen , dat hy hem
tegenje heeft laten opmaken

,

Hy fal wel weer komen als jy hem verfekert , dat hy in fuiken

aenfien bymy fal geraken/

Want als hy dat van jou hoort , foo fal hy der foo vaft op gaen
als een muur.

Bdy. Maerofikhem kon achterlopen , wilje dat ik hem
weer inhuur? (curatie,

Vtlib. Och ja , fouje niet t ik geefje lalt en volkome pro-
Want het moeyd men al te feer dat Laurette is in fuiken tribu»

lacie.

Bely, Wel ik gaen naer hem uytfien. F/7/6. En ik fal foe-

ken tot dat ik hem vin

,

Jvlen mag wel feggén , nimand quara in fwarigheyd , of hy
braghter fijn felven in. chen houwen.

Wurh. OblommerhertenBelyiken kon roe niet van la.

Bdy, Wat dochtje van dien handel i Wttrb* Ie bent ha-

genevelcvan alle vrouwen. Bdy

.
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Sr. FIUBEKT. 187
Bely. Wat fegje evel , fchoot ikje dat niet lullig rond ?

JPW. Gelijk een tellenaer met fijn aers-gat, foo fpeelde-

je met je mond.

Bely, Ik weet hoe men die ouwe verliefde gecken moet

met de neus leven ,
(fchreyen.

een oogenblik kan ikfe doen lacchen , en't ander weer doeg

|k wift dat wel , dat ik dat wel fou brengen te weeg.

Weerh. 1k hadje men leven noyt aengefien voor fuiken hel-

le veeg : %

Ie foud bylo raed weten , om een roofvoor de hel te halen.

iWatdunkje, die. een pacr giet- leugens fchuldig was, fouhy

met haer en met my niet ruyterlijk konnen betalen ?

Bely. Heb ikje (^er niet wacker uyt de nood geholpen , al

waffel buyten jou vermoen ?

Weerh. Geholpen ? ik weet niet wac men hout , dat ikje

niet dood en foen. (drentelen*

Bely. Maer hola , *t is meer afs tijd , dat ik naer huys ga

ant anders en hoor ik van onfen ouwen niet anders , als kij-

ven en entelen;

Weerh. Wel latewe onfe faken klaer maken , foo wordewc
van geen ouwe knorpottcn meer gebruyt.

Btly» Daer fullewe tavond van fpeken. Weerh. felje op-

paffen * Bely. \k fal opje paffen als Harmen op fijn

fluyt.

Weerh. Ik moeter noch om lacchen, hoe aerdig foptenfe

denouwen.
bent niet quali jk van den tong-reep gefneede moer , me fou

• je voor mondig mogen trouwen,

wift bylo niet dat jet foo louter wat aghter geven kond

:

k meende dat ik'er afhad, maer fe fou mijn verby ligen, of

ikftilftond,

aer nu moet ik naerhuys gaen , en onderwegen by mijn felf

overleggen ,

ls ik by figneur Filibert kom , wat ik al fal weten te feggen.

eeft Bely getoont datf'et fpel wel uyt fpelen ken

,

meen ook te laten blijken , dat ik geen Hecht foldaet en ben.

M 2 Fin-
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FlLIBERT. WEERHAEN*
Oo datje wederom in gratie by my zij t aengenomen

,

Enalsjewilt} jekenc hoe eer hoe liver weer t'mijnent

huys komen.

En we Tullen vrienden wefen als te voren. Wttrh, Je vriend-bi,

fchap komt een beetje te laet.

Filib. Dat kan ik niet begrijpen. Wttrh. Niet i ik fal ma4t
r

ken dat jet verftaet. (dronken.»'

Je bent van dat volk» die de put vollen als het kalf is ver-is

Ik ben jou knecht niet) 'kheb al een ander heer. Filib. Jet

mocht de duyvel. Wttrh. 't Is geklonken.

Filib. Wat fegje i hebje jou verbonden by een ander Heer
Wttrh. 'k Seg ja , en hy heeft my al eenen goeden penning^.

op de hand gegeven. Filib. Wel brengt hem weer.
|

Wttrh. Oaer weet ik niet wel raed toe fonder de kond vatis

Nigromantie.

Want het is al befteet in den bier-winkel , aen wijn , bier, to-

bak , en diergelijke fubftantie.

Filib. Hoeveel waffet, datje van dat voorfchreven heer-

fchap hebt genoten op de hand ?

Wttrh. Soo ras alswe de huur eens waren , foo gaf hy me
twee rijks* daelders argen contant.

Filib. Wel dat ikje twee rijks-daelders weer gaf, en dat

j'erh dan faegt te verfpreken.

Wttrh. Ik fou men eer ft by de luy gaen verhuren , en danii

fou ik'er weer de kat in fteken !

Filib. Je kond feggen aatje huur noch duurt , en dat ikje

niet wil ont flaen. Wttrh. Dan was ik een braefquant

!

Dan fou ik moeten ligen , en dat fou ik niet willen doen om
al de koeyen van Braband.

Filib. Wie had joudattoe vertrout, (latje je meefter foo

ras foud konnen begeven i

Wttrh. En wie had jou toevertrout , datje jouwen trou-

wen dinaer foo ras fijn pafpoort foud hebben ge-

fchrevcn.

Filib,
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Filib. 'c Is uyt een ouwe haeftigheyd gefchiet , en *t is me
leed, wat wilje meer-

Soo je niet weer by men en Komt je feld oorfaek wefen van de

dood van je heer.

Wat meenje, daerouwe licaen gewent zijn, die enkonnenre

foo niet verlaten.

\f Wttrh. Maer hola , 't is tijd dat ik van hier ga , ik fou mijn

tijd wel verpraten.

Filib. Ja wei foo je wech gaet , foo feg ik noch eens datje

defen ouden man jermoort.

J Sta wat , y live tta wat. VVterb. Wel ik ftaje noch wel een

woord.

Daer wil ik geen honsfot over wefen, maer je moftet wat

kort maken

,

ant ik fou anders by mijnen nieuwen meefter in ongenay ge-

Filib. Praet me van geenen nieuwen meefter, ik verfoek

vriendelijk dat je by my blijven feit

,

n heeft hy je een paer rijks-daelders gegeven, geeff'em

weer, had daer ift geld.

VVterb. Nu voel ik eerft figneur Filibert , hoe dat ik tot je

ben genegen

!

Filé. 't Is me van herten leed , dat je oyt een quaed woord

van men hebt gekregen.

Wttrh. Keddaer, alle maets , goey maets, vrienden als

olyfanten. Filib. Je hebt onfe vryagie immers met

gebracht op ftraet < (

P

raet »

Wttrh. Kenje me niet beter? ik op ftraet brengen? malle

| Ik ben foo dicht als een feef , men fou \ met geen nijptangen

uyt defen hals trecken

,

! Ho , ho , eer ik klappen fou , foo moft me men al eerft een el

of drie langer recken.

i Maer 'tfal beft zijn, dat ik hoe eer hoe liver, dat geld ga

brengen werom.
ïk fal dan dateiik t'huys komeo , foo ras als ik daer van daen

kom.

I
4 M) FiW.
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Tilib. Weldoet foo. Wttrb. 'tSai gefchien. Filib.

fal je kom ft verwachten.

Wttrb. Al heeft hy al een lutje gekeven, twee rijks- el-

ders kan al weer wat verlachten.

Belt. Coenraed. Weerhaen.

WAt dunkje Coenraed > heb ik dien aenflag niet wel bl

leid <

Cotnr. Wat kan ik anders feggen, als de waerheyd?
bend een peerel van een meid.

Btly. Het overleggen moet je weten is het fondament v
fulke faken.

Cotnr. Datfey Jaepdemelk-boerook, die van een hali
ouwe fchuyt een heel niuw kakhuys wift te maken.n.

Btly. Die een ding wel begonnen heeft , die heeft de hel»
van 't werk by naer gedaen,

lk fie daer van nu afal een gat door. Cotnr, Dat wil den oio

wen weer heel fchoon ftaen.

'kEn hadder evenwel geen kans toe gefien had je Wcerhaet
van fijn meefters ongena niet konnen bevryen.

Maer al evenwel hoe fal't gaen $ fal't huwelik met jou en hei

haeftgedyen?

Ik hoor dat birige Berents Crelis leelik een blautje byje ge

loopen heyt.

En dat je hem de huur vry wat onbefchamt hebt opgefeyt.

Btly. Maer Coenraed ik bidjefwijgt doch van dien onbe
fchoften , dien ongewaflen >

Datfijntroniindemuurgemetfelt was» de honden fouwei
haer daer tegen te berften haffen,

Cotnr. Ik fou't daerom met Weerhaen kort maken , et?

flaen hem de koop toe. * (moe
Btly. Ofik het feg , ofdat ik het fwij g , ikben het dinen a.

Wy hebben daereenen ouwen die niet en doet als knorren er?

kijven , (blijven*
En dat fal de oorfaek wefen dat ik daer niet lang fal foeken tc

Ik en kant je niet feggen hoe ongeruft dat de vent in huys is.

Cotnr
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Coenr. Hy is mogelijk bang voor fijn befchimmeldc pen-

ningen naer ik gis.

Btly. Dan moet ik naer de aghter deur, dan naer de voor-

deur, cn dan eens weer naer boven.

Al heeft hy een deur felfs gefloten datfe toe is kan hy noch

qualiik gelooven.

Ow. Dar fou my doen refolveren om my te eer te geven

aendeman, r 1

Ik fou denken hy ty eens anders niet, die fijn eygen weren kan

.

Alles was noch iet datjer forat ijds noch een goed revijntje van

mocht hoopen. * * ,i

Btly. Aldatikoytvanhemgefienheb, dat fou men wel in

een wetfteen knoopen , .... ,

Mijn tong is niet baftand datfe fijn groote guigheyd vermeit

,

Ik wou dat jet altemets eens faegt hoe hy ons de erreten uyt de

pot toe telt. _.

Coenr. Ik hoor wel jou Iuy heerfchap is coufijn garmein van

Ionker de Pover,

Die fomtijds wel eens qualijkwierd maer gaf fijn leven niet

over. '

. r .

Maer we dinen al evewel Weerhaen noch wel eens te (preken.

Bely. Ia die is te Rieken als een aelby de ftaert, wie weec

inwateatdatdiemagfteken.

Hy is by loo noch niet veeg. Coenr. Als me van de duyvel

fpreektfoo is hy dichte by.

Weerh. Hoe naer befoigneertmen hier vaft in onle aenttaen-

defchelmery.

Coenr. lefeldniet meer eerft racyen, maer laet ïkje eens

watfeggen, 0*ggen-

't Is goed, datie hier komt, want we dinen de faek wel te over-

Weerh. Wilje daer af praten , dat kan foo droogs monds

nietgefchien.

Coenr. Maer het haperd hier aen den beften. >Wetrj?. Wil

ik'er je eens een paertje laten Gen?

Qmr. Bymen fiterna hy heefter af. Weerb* wact me, leg

ik , ik falie ruyteilik laten tappen.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



1^2 Boertige Comadie van

Coenr. Je felc ons goeye koop me croonen , als jy de witc<
wild uytfchrappen.

Bdy. Maer fou dat wel voegen , dat ik dus met jou luy mc
ga?

Coenr. Wech , wech , met die muyfe-neftén. Bth . Ik feljW ^
volgen, maer 'cis beft dat ik defe weg in fla.

VYFDE HANDELING.
COENRAED. HARMEN.

IK geloof dat defen ouwen is de patroon van alle gecken.
Ham. Daeraen fie je wel , dat een vrouwen hayr meers

als feve peerden kan trecken. fftraeu
Jvlaer naer mijn gilling , foo begevewe ons al wat vroeg opi

Coenr. 't ls beter een paer uren te vroeg , als een oogenblik
te laet.

Kom gaenwe in defe ftoep , en houwen ons hier verborgen.
Ham, Om fuiken deur-trek te krijgen , foo fou *t men niet tt

vervelen , al duurdent van nu tot morgen.

FlLIBERT. WEEKHAEN.
DAt Laurettenoch foo op me verflingerd fou wórden ,

wie had dat oy t derven vermoen t
VVttrb. Daer uyt kan men wel fien , dat geluckige gecken 0

geen wijfheyd hebben van doen.
FiW. Datter nou yemanddorftfeggen, dathygeluckiger }was als ik , die liet ikje datelij k doorrijgen.
Wttrh. Dat fullenf'er wel wachten, fe weten wel dat je

van »t volk zijt die gewent zijn de kaere te krijgen.
YtUb. Gy en Bely hebt veel indefaekgedaen, ikfalook

:

-j

maken dat je wel geloont zijt.

Wttth. Y houw je hoeyen op , dit js die milde vogel , die , I
fnottebellen te grabbelen fmijt. (verdienden. .

F/7tf. Ik en laetfe niet geeren ongeloont» dieyetaenmy gWwh. 't Is fuiken goeyen hals , hy fou de ftrond uyt fijn
lijfdou wen , en vereerenfe aen fijn vrienden.

Ku

m
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Wb. Nu alle jok op een ftok. Meenje dat je nimendal en

vergeet.

iSou de wagen ook al klaer wefen. Warh, Die is van nu of

algereet.

Maer apropo van wagen > ik hebje hier cn daer foo al wat ver.

fcrMten.*

liUb. Ik fait je weergeven 1 wil me den uytgeef eens be-

grooten.

Wecrh. Voor eerft twee fchellingen aen de voerman om
haver te koopen , want hy fee

,

Dat hy haver me nemen moft , alfoo hy niet en wift waer hy

na toe ree.

Item > een vaentje met de voorfchrevc voerman verteert >om
voor kleynder dag-gelden te huren , onder *t kitten.

Noch heb ik den jongen bijte-bier een paettjen vereert , die

twee banken by een hing ,om gemackelijk te fitten.

Noch een halve fchelling gegeven aen teer , daer de wage me
is gefmeert. (maets tot een foytje vereert.

Item , noch volgens de ouwe coftuymen ,»twee bier aen de

Item , noch twee ftuyverseneen halfaen brandewijn moeten

betalen

,

Aen Arien Arienfen ruym-keel , die de peerden met eenfnap

uy t de wey ging halen.

Het fchrijven en vrij ven van de rekening > onkoften , van pen,

in& , en pampier •

Dat fteld den rendant ter difcretie , dient daerom per memo-
rie alhier, (ter.difcretie,

Aihetloopen en draven van den rendant word medegeftelt

En dan fou hem hier boven noch komen eenegulde dertien

ftuyvers ,acht penningen in fpetie.

Filib. Wel kom aen ik fait je weer geven , eer het my uyt

de memorie gaet.

Wmb. Wachje van de luy , die by leven en fterven altoos

maken eenen effen ftaet.

Maer hola, ik docht wel, dacter noch iet aen mijn briefje

moftfchortcni
M 5 Hlcr
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Hier ftaet noch een rijkx-daelder aen de voerman op de hand
gegeven , die men hem met de haver weertal kortend

filibtrt* Kom laet icketjeook weer geven , 't is eveleens ofj

icket nu get f of daer naer.

Wterbam. Dacr was anders geen haeft by, lülib. ikver-
geetet anders had daer.

Ik heb voor beft gedacht, dat ik mijn koffer foo lang laet

thuys blijven

Tot dat ik -et van doen heb , dan kan ik 'er tot allen tijden om
fchrijven.

Weerhaen. Dit lal beft wefen, dat heb ik ook al by mijn
felven oVerpeyft,

Want ik weer wel van ouds > datje niet geeren met veel bagage
en rcyft.

Maerjedienjc wackcr van geld verfien te hebben , want mif-
fchien totjen dag van trouwen

,

Sullewe ons op d'een fecrete plaets of d'ander moeten verbor-
gen houwen. (crediet.

En op onbekende plaetfen (alsje weet) heeft men felden groot

,
Filibert. Ik heb die honderd rijxdaelders die 'k gifteren ont-

ting mee genomen.
Wurhaen. Wel foo en treurewe niet.

Vilibert. Ik word' groen Weerhaen , als ik denk om ons
aenftaende fpeelc varen

:

Ik wilje wel verfekeren krijg ikfe in mijn vermogen , 'k en fal

haren maegdom niet fparen.

Ik liet me Jiver hangen , eer ik het kafteel datelik niet en be-
befprong. (is noch jong.

Weerhaen. Maer al foetjes al fachjes, y live. het meysjen
Vilibert. Laet ik eens op de wage wefen, ik fal lullig mont

aen Jans kind fpeulen.

Weerhaen. £ n ik wii wel een fchelra wefen foo 'k een brug
over ry !onder heulen.

Vat jy de jufFei by *t hoofd , èn maekt datje wat te raken paft
En ik fal de msyt foo onder handen nemen , datfe een halfuer

naer haermuts taft,

V'tUUrt,
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Filibert. Watfalhiereenpraetjenvanomgacn, men dunkt

ikhooralfeggen,

Wou Gedeon al me acn Laurette vryen, hy mocht 'er fijn

broek by neer leggen.

Bylo dien ouwen heeft 'em de vrijfter braefdoor de neus ge-

boort.

Weerbaen. Dus fonder t wijffel > dat hy nochal veel fpotti-

ge woorden hoort ,

Maer wat vragen wy daer naer als we de bruyd hebben in ons

klouwen.

Filibert. Ia ik en falder geen teering om Rellen, al fag ik

hem met bey de handen de kop krouwen.

Wmhaen. Maer het fal tijd worden laet ons wat dicht aen

de deurgaen.

Soetjes eens daer hoor ik de klok al twee uren flaen.

Filibert. Och Weerhaan meenje datfe al gereet fullen zijn.

Weerbaen. Daj fou ik immers hopen.

Hier zijn we aen het huys, 'tis bylo fiat, dedcurftaet aen

en open.

Filibert. Wat dunkje , fou ik wel onbefchroomt mijn intre

mogen doen e
.

Weerbaen. Ja je, maer je moetje wat wachten voor 't kra-

ken van je fchoen.

Filibert. Dat gater dan op aen fey 'c meysje , en fe nam
't hemd tuflchen de tanden.

c COENRAED. H ARM EN.
S E zijnder bey al in , fa laet f' ons aen gaen randen.

Coenraed en Harmen treden in huys en komen al fingende wederom

uyt , treckende Filibert en Warboengebonden voort»

STEMME: Alemoer en Janneman.

Coenr. N« feljet niet onthopen t

Al tvaerje noch foo vals ,

Menfaluopgaen kpooptn

Aen uiten befien hals

:

Gym het mhttmm-ps.
- J Men
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lAenfal u laten droogm ,

Soomoogie duren.

rilib. Soetjesbaes.

Inkoop't falqjngtloogen.

Coenr. In eenetal twee ouwe!

Wie had oytfchoonder vanxft f
Filib. Dit %ijn weer d'ou rabouwen

Och och i^JierfvAn anxfl.
Coenr. JQ>mt metfier Hans haer oenhmgat

Hy helptf' haefi voor den duyvel.

Fiiib. Och il{ voel in mijn broeJ^ al nat.

Weeih. En i\alfiinkend fupel.

Coenr, Wel dat wou waerachtig wefen , dat wc defe quan-
... ten dus hebben on c moet.
Ham. Ik loof dat wc de Capyyn hebben van al dc di-

vcn.

Coenr. Maer hoe luypt hy dus onder den höet.
Wel hey , wat fien ik hier dit is weer den ouwen fchelm.
Ham. 't Mocht dat ik niet feggen en derf.

' Coenr. Y wijkje eens Harmenikfellem.
. Ham.

^
Ie feit niet fchieten feg ik , je bentcr te goed toe dat-

Ier de handen aen fchent.
Filii. OchWeerhaen.

VVeerh. Ochbaes.
Filib. Dit 's weer dien uytgelaten vent.

VVterh. Is 't mogelijktrienden , foo wilt defen ouden man
doch het kve fparen.

Coenr. Indien men je jong opgeknoopt tiad, jen foud* nu
niet ftelen met je grijfe haren.

filib. Ik bidje mannen gelooft me, 'k ben fchellem, dief,
noch fchavuyt.

Coenr, Als de beul de bermhertigheyd , foo fiedje de deugt
ten oogen uyt.

Ham. Maer wie weet waer fc al hebben wefen rooven
defe twee gaftcn ,

Mif-
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Miflchieti ,datfe al een fortuyntje gehad hebben.

Coenr. Koqjflate we fe eens betaften.

Wat droes wat voel ik hier <

Harm. Ik geloofdatjer me gekt.

Coenr. O ouwen galg-dief waer nebje dit nu werom ge-

tekc i

Jcilib. Ik fweerje 't is geld , dat ik felver heb by my geile-

ken. •

Coenr. Van wat gedacht datje bent , fal acn de wapens blij-

ken , als je rug eens wort bekeken

,

Die ikfoo vol brand-merken , als een klad fchilders rok vol

vlackengis.

Harm. Na 'k hem aenfie , foo geloof ik, dat hy al acht of

thien mael gegeeflTelt , en een reys of twee gehan-

gen is.

Coenr. 't Sai hem mogelijk haeft weer beuren , dat hy door

een hennepe venfter fal moeten kijken.

Harm. Ia komt hem men kefijn Hans aen fijn gat , die is te

fix op fijn konft foo moet hy 't zeyltje ftrijken.

Weerh. Ie doet de goede man ongelijk hy heeftal fijn leven

voor een eerlijk man gegaen.

Harm. Defen hoddebek fal ook wat feggen : wy hebben

den eenen betalt , fa hy moet 'er ook aen.

Dat de fchelm nou de dtommel hiel. JVterb. Ik hebbet

voorwaer van mijn meefter ontfangen.

Coenr. Darom fel je ook mee je meelter aen eene gallig han-

gen.

Vilib. Och Weerhaen ik fat noit op heeter kolen , y fiet

hoe trillen mijn been <

Coenr. Voort met de vagebonden.

Filib. Y live mannen qpffwilje met ons heen i

Weerh. 't Is fekcr een eerlijk heerfóhap , die nimand heeft

ontdragen noch ontnomen.

Coenr. Ia hy (lacht de ttrond denk ik , hy is miflehien van

de goeye gekomen.
Filib. Watfelje dan al hebben als je ons hebt gebrocht in

fchand. Ik
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VVterhaen* Ik verklaerje vrienden je hebt ons tot ons on-
fchuld aengerant.

Coenraed. Kom peurewermaer mee voort, enbrengenfein
der muyte.

Weerhaen. Hebt deernis met uwen evenaeften : hy krijt

immers tranen met tuyte.

Je feit het noch beklagen, datje ons dus onoofelgaet beroo-
ven van ons geld.

Cotnracd. Defe fchijtebroek wil ook niet Twijgen, 'kfeg
datjet malle backus toe houwe feit.

Ofikfalje datclijk wacker tweemael opeen plaets paffen te

raken.

VVttrhain. Wel alsje foo woud te werk gaen , foo fouje wel
van meer eerlijke luy fchijtebroeken maken.

Bomen. Wat dunkje willewe de honsfot ten laten loopen

,

we hebben korts al eene goeye van haer gehad. ~.

Weerhaen. Datje dat wout doen , ik fouje houwen voor de
braeflte kerel van de ftad. (houwen.

Filibert. Och laetons maer loopen, ikfalje het geld laten

Coenraed. Dat hebje wel te feggen, want je fout niet een
duyt geven van 't jouwe.

Hamen. Kom komlatet ons kort maken willewe fe laten

loopen , of willewe fe dood flaen i

Weerhaen. 'k Machtje bidden refolveert tot het eerfte

,

want het laetfte en ftaet ons niet aen.

Hamen. Wat was 'er aen gelegen, dat We dien ouden ftora-

per vaft liten loopen

,

Want wy fouwender geenzy by konnen fpinnen , ofhy'tai
met den hals molt bekoopen.

Maek los flegts de vuylik. Coenr. Hebje meiyen met de vent,
Soo betoonje w.itracltiig,, datje eenen goedhertigen bruyer

bent. (conditie ontbonden
Harmen. Maer datjet weet fijn man, je wort op fuiken

Datweje aen rimen fullen fhyen, fooje oyt weer op divcry
wort bevonden.

ViliUrt. Ik bidje geloof me 'k heb mijn leven nimandice
kort gedaen. Coenr.
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Coenr, Ho ho je komt noch geld in de hand denk ik * fa pac-

ke we hem weer aeo. (len en braeyen.

Wmh. Och meefter als jy wech bent , foo ! uilen fe me vil-

Tant ik fie wel datfet geweldig op den armen Weerhaen heb-
ben gelaeyen.

fJarm. We mogen dien ouwen wel laten loopen , de dood
fal hem het Helen haeft verbien.

laer in defen jongen potteboef, fou de vrees noch wel wat
goeds werken miflTchien

,

IDarom foo moetmen hem de Ichrik ter deegin'thert drucken.

Wttrb. Och heerfchap foo je me verlaet 1 fo treckenfe me
noch in duyfend ttucken. (rel gaen.

'

Yilib. Demanisonfchuldig, 'kmachtje bidden laet de ke*

Harm. Ja ja maekje hier noch veel woorde , foo moet ikje

met eenen flag de kop afflaen.

Wttrb. Och meefter , meefter begeefjeme. Tiltb. Ik

moet wel » of het fou hier leelijk ftinken.

Harm. O bloed hoe bang was den dreutelaer , doen hy de

fabel fag blinken.

Wttrh. Nukom maekt me los op dat ik me lacchen mag:

Coenr. Aerdiger poets geloof ik, dat nimand fijn leven

fpelenen fag. (handen en fal gei aken.

Harm. 'k Wed hy in d' eerfte acht dage niet weer in onfe

Wurb. Sou jem veel fulke vecrenuyt fijn gat trecken, je

fout hem metter cijd wel kael maken.

Cotnr. 'tWed dat hy van al fijn leven foo niet was aengeranr.

Wterb. 't En fal niet lang lyen of mijn heer mijn vrienden

falder deunen van fingen lanx 'tland.

Harm. Soo moet men die ouwe gecken van den gulden

tong-reep fnijen ,
(viyen.

Want fy fijn niet beter weerd, als fe jonge meysjes derven

Bdy. Ik fou meenen dat hy fijn fottigheyd duer genoeg

heeft betaelt. (betaelt.

Coenr. Wat fegjer afBely , koft hy fijn leven wel beter fijn

Bely. 'k Sou't meenen , je fout hem de amoureufe veren foo

doende wel uyt fijne ftart trecken,

Harm.

m
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ffarm» Iawelkomthet opftraet , hykandeftadniethoo4<

wen , foo fullenfe methem gecken.

Btly. Begevewe ons hier van daen , en laet ons t'onfent den.

buycdeelen. Ham. Wel komj
Wttrh. Mae r Tootje geliefden , 'k had eerlt geeren mijn ey

-

ge patrimoniale penningen werom.

Ik heb fc met al teaerdige leugens geluyft van onfen ouwen.

Coenr. Dat 's meer als reden , had daer , We moften jou j

geld byloo niet onthouwen.

Harm. Kompackewe ons vanhier, maer laet ons elk een

byfond're weg in flaen.

Wmh. De voorfichtigheyd is de moeder van de wijfheyd,fc

O bloed hoe wilc nu op een drinken gaen.

Filibert. Laurette. Volkier. Cedeon.
Bely. Weerhaen.

DEwijl de purgatie niet gewerkt en heeft , foo heeft fe

men ook niet veel konnen baten.

Maer ik heb al wat verlichting bekome, t'federt dat ik men
heb doen laten : (vérftand

,

Dat 'er mijn bloed foo fwart uyt fag , quam daer uyt na mijn

Dat het gelijk als gekookt en geloven is, door den amoureu-

fen brand.

.

Hoe yl is mijn dat hoofd 'ken kan niet een oog toe doen om
te flapen,

'kEn doe in 't bedniet anders , als recken en ftrecken , kee-

ren en wenden , geeuwen en gapen.

En als ik dan begin te denken ,om mijhen armen Weerhaen

,

Al waft , darik halfdood van vaek waer , foo fouwet datelijk

over gaen. C

Wat offe noch met den armen bloed gedaen hebben * hoe vin-

nig waren fe op hem gebeten *.

Ianaerikfe aenfag, warenfeniet eenhaer tegoed, om een

keerel levend op te eten.

Maer wat is dat voor volk < Wel hoe wat fien ik hier<

Laurette , Gedeon , en ook den ouden man Volkier i

Daer
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Dacr's Bely , Weerhaen ook , hoe fchemere mijn oogen £

Hyift, gymift, hyift, 't geficht heeft u bedrogen.

Wel wat of ditbediet? 't is Weerhaen anders wel , want het

fien is geen bedrog. (ten in den trog.

Wat fel hier noch endelik uyt furen fey den backer en hy kak-

Volk- 'k Heb Gedeons verfoek ons vrienden voorgedragen,

En nademael ik fpeur eenparig wel behagen

,

Ja dat een yder is genegen tot uw trouw

,

Soo fchenk ik u mijn kind en dochter tot uw vrouw.

Ik wens u alles goeds , den hemel wil u geven

,

Dat gy veel jaren meugt in vrede famen leven.

Ged. Mijn tong valt veel te fwak, om utefeggendank

Beleefden oude man , ik fal mijn leven lank,

Aen u , en aen uw tyiys verplicht mijn felven houwen

,

Dat gy my d*eeraendeedaen uw geflacht te trouwen.

Laur. Maer vader wijl g'ons hebtdees goedheyd nu gedaen

Soo heb ik noch een bee. Volk. Wel doetfeons verftaen.

*t Moft veel zijn dat w'aen u Laurette weyg'ren fouwen.

Laur. Dit is dan mijn verfoek , dat Bely ook magtrouwen

Met defen jongeling , die gy daer by haer fiet.

Volk. *k Wil dat haer trou met d'u famen gelijk gefchiet.

Sy heeft ons wel gedient , ik ben tot haer genegen.

Ik geefs u aen uw hand , en wenfch u 's hemels zegen.

Kom laet ons binnen gaen , en overlegt met my

,

Wat dat'er noodig voort tot uwe bruyloft zy.

Filib. Oelemalementenhieris de kous geen kleyntfen in

duygen. fgcn >

Och hoe voel ik mijn felven nu van groote fotheyd overtuy-

Nuword'ikeerftgewaer, hoefchandelijkdatikbenaen ge-

haelt; (dwaelt!

Is 't mogelijk dat ik foo veer door de gecke liefde was be-

O Bely , O Weerhaen , hoe dorftje foo fchandelijk ligen <

Met fulke doortrapte leugens fou men de duyvel en fijn moer
bedrigen.

Nu fien ik, 6 fchelmen ! datge defen aenflag met den anderen

hebtgemaekt.

En dat ik door u lie felfs mijn geld tot tweemael toe ben quijt

geraekt, N Doen
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Doen mijnen knegt lelt twee drie dagen aen een had opgetroc-
ken en gedronken

,

W« ik verwondert , hoe hy aen 't geld quarn , m aer 't waren
mijn fchijven , dider doen klonken, (gemoed»

•t Isom door 't garen te fpringen: ik word ontroert in men
AU ik denk datle mij n geftolen geld Tullen by een brengen voor

haer hu wtliks goed.

Ja weifoo trouwloos heeft noyt geen knecht fijnen meefter
verraeyen

:

O fielt der fielten men behoortje levend *t vel afte ftropen , en
dacr naer te braeyen.

(
gen fchult

,

M aer wie wil ik'et wijten , als mijn felven , het w as mijn ey-
Dacikfoogek was, dat ik niet kond merken, dat my foo

fpotttlijk de kap wierd geyult.

Och hoe fal men nu met megeckcn , men lal feggen > foo molt
de gek varen

,

Heeft hynu fijn gat gebrant>laet hem gaen fitten op de blaren.

Het fal befi zijn , datjk my een tijd lang ga houwen van de
ftraet*

Tot het gelach van *t volk een weynig over gaet.

Gy vryers wie gy zijt , indien gy wilt beminnen

,

Soo doet'et in u jeuet , en wilt niet oud beginnen.

Indien gy malle wilt, malt jonk, enubedaert
Wanneer de kerk-hofs blom u hoofd befil ver-haert

:

't Is jonge liden werk te vryen , en het paren

,

Voegt beter aen de jeugt > als aen de gnjfe haren.

Ivlijn tijd was fchier verby , mijn zand- gelas ten end ,

Ik had des levens loop by naer heel afgerent

,

En noyt had in dees borft de minnevlam gebleken

:

*k Was hard en fchoot-vry voor Cupidoos vinnig fteken.

Als 'k imand fag verheft , ik fpotte met fijn pijn

,

Ik lachte met de min , nu lacht de min met mijn

;

En ik moetafgeleeft mytot een fpot begeven.
Het fchi jnt dat yder eens moet fot zijn ïu fijn leven. '

Krijgt elk een dwafeluym, ik kreeg de mijne fpaed: L

Soo ider kooten moet > koot liever vroeg als laet.

Smd infanrcimm omrits.
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20JWAPEN - TWIST
Tujfchen

I AX en UL YSSES,
In Latijnfe verflen befchreven door
Pub: Ovidius Nafi> in het derthiende boek

van fijn Hervonning , ende in Nederduyt-

fe nacr gevolgt , door J. V. P.

E Hoofden fittend' in een ring van mind're Ioy-

den

Rees Aiax raeefter van de fchild van feven huy-

den
Steroogend vol van toorn naer de Zigeefche Zee
En al de fchepen die daer lagen op de ree,

I En wijfend met de hand, men pleyt voor defe ftevens.

I O Jupiter ! feyd' hy , en fieik dat men nevens

j
My een Ulyfies fteh , die Heftors vyer ontging

| Dat ik van defe vloot te rug dreefdoor de kling >

' Veyliger ftrijd men dan met 't woord als met den degen,

I Ik ben geen ftgger , en in doen valt hy verlegen.

! Soo ved als Aiax geit in aenloop, ftorm, of (lag,

j
Soo veel UlylTes met fijnhbbertong vermag.

W^t wil ik roemen hoe dat ik my heb gequeten ?

I Onnoodig weer verhaelt , dat al de Cnken weten.

Gy faegt mijn daden , maer dat hy de fijn vertrekt

Waer in de nacht alleen hem tot getuyge ftrekt •

De prijs die 'k eys is groot , waer van men d'eer verquiflen

Dat men Ulyfiesliet met Aiax darom twilten

,

W^nt fchoon men winnaer blijft , wat eer hangt nu daer aen

Dewijl dat foo een mee daer na heeft derven ftaen

,

Die eers genoeggenoot , fchoon hem de faek ontfehampten

,

I
Indien men feydat hymet Aiaxdarom kampten.

En fchoon de deugd in myal twijffeling voort bracht

| Noch was ik mogend door mijn' adelijk gedacht.

Na lk



Wdpen-twift tuffcben

Ik kom van Telamon die Troiens fterke wallen

Heeft onder Hercules voor defen overvallen

:

Sijn vaer is ALacus died'onder-aèrdiche wet

In't Elifeefche veld de ftomme fchimmen fet

,

Daer Sifyphon de fteen moet rollen fooder enden.

Den Hoogften , ALacus voor fijnen foon erkenden >

En ik naer Jupiterde derde naefcet zy

:

Dat dit geflacht nochtans geen voordeel doe aen my
O Griekfche heeren , foo niet voorder werd bevonden

Hoe ik in maegfehap met Achilles ben verbonden.

Hy was mijn fufterling. Ik eys mijn fpitf broers goed.

Waer toe dan Sifyphons vals en diefach tich bloed

"Met dat van ALacus te famen te vermengen

,

En and're namen dus in ons geflacht te brengen.

Of wil men (denk ik) hem de wapens wijfenaf

Dieeerft , en uyt fich felfs hem tot de wapens gaf;

Kent men hem weerdiger die achter aen quam druypen

,

En door fijn fotheyd docht den oorlog te ontkruypen.

Tot Palamedes een veel vromer man als hy

(Hoewel tot fijne Icha) fijn blooje veynfery

Uyibracht > en tegen dank hem tot de wapens porden
;

Hy neemt de befte nu die geenom 't lijfwou gorden

,

En dat wy ons ont- eert > en als verfteken fien

Van onfes vriends gefchenk voor 't lijflbo dik te bien.

Ach ! was hy fot geweeft , of daer voor aengenomen >

En dat hy noyt met ons voor Troien was gekomen

,

Dien ftooker alles quaeds f Gy waert > o Paeans kind >

Op Lemnos niet , daer g'u tot onfe fchuld bevint

.

Daer gy te landwaerts in fpelonkke felfs de fteenen

,

( Gelijk men ons vertelt) beweegt met bitter weenen >

Terwijl gy fuchtende wenft aen Laêrtes foon

Het geen dat hy aen u verdient heeft. Zijnder goon *

Soo wenft gy niet vergeefs. Helaes ! hy die voor defen

Een van de hoofden van ons leger plagt te welen

,

Is nu geheel van fiekt en honger ongedaen

,

En leeft van dat hy krijgt met op de jacht te gaen

,

Daer hy de pijlen bruykt om vogelen te dooyen
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Aiax en Vlyp. 20 j
Die noodig waren tot den ondergang van Troien

Hy leeft nochtans , en dat , om dat hy met Ulys

In dees belegering niet meegekomen is.

Dat Palamedes ook maer achter was gebleven

Hy had geen fchandigh end ; ja fou miflchien noch leven.

Die hy door oude wrok fo leelijk had beticht

Als of hy tegen ons verraed had aen gericht

,

Doen hy de waerheyd van fijn aenklagt fchcen te toonen

Met goud ,
quankfuys de prijsom 't fchellem ftuk te loonen.

Dus heeft hy 't leger van die goede hulp ontbloot

Somtijds door ballingfchap , en fomtijds door de dood.

Dus vecht Ulyflès , en dus is fijn magt te vreefen

,

Die ( fchoon hy Neftor felfin tong fou meefter wefen)

Nochtans niet maken fal , dat ik geen fchelmftuk hiet

Dat hy dien ouden heer fo fchandelijk verliet.

Als fijn gewonde peerd hem naulijks afkon dragen

,

En hy daer by vermoeyt door fijne oude dagen

Ulyfles hulp verfocht , liet hy fijn metgefel

:

Dat ik dit niet verfier weet Diomedes wel

Die hem by fijnen naem foodik heeft uytgekreten.

En fijn blooyhertigheyd feer fchandigh heeft verweten.

De goden fien het doen van ons recht veerdigh aen

,

En hy raekt felf in nood die foo was door gegaen.

Schoon dat hy had verdient dat men hem fou begeven

En dat hy voor hem felfs dit vonnis had gefchreven ,

Nochtans op fijn gefchreeuw kom ik tot onderftant

i Daer ik hem lijk als dood, heel bleek, en bevend vant

;

Mi jn fchild die dekten hem daer hy nu lag ter aerden

Die foo ('t is grooten roem) den blooyert 't leven fpaerden

Indien gy vechten wilt , men tree weer daer na toe

:

De vyand vind fich daer , en gy gelijk als doe

Gewond , en dood van vrees paft achter 't fchild te duyken

Om tegenmy alfoo uw kragten te gebruyken.

Gy diequankfuys verlemt van wonden niet kond ftaen

,

En als gy waerd gebergt rap waerdom door te gaen.

Hier opkomt He&or af(hy feg ik) die de goden

Met fig tenoorloog voert, die niet alleen den blooden
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Gelijk Ulyflès is de moed fou doen vergaen

,

Jvlaer ook den dappere fich felfs fou doen verflaen

,

Dees heb ik , als li j n klink bedropen van den bloede

Voorfpoedig moorden > en in onfe krijgslie woede
Gedrevenover ftaek , en metgeweld geftuyt.

Als hy tor twee- gevecht ons alle daegden uyc >

Ben ik alleen met hem ter fijden af-getreden

,

Gy Griken waert met my met wens , en met gebeden.

En wil men weten hoe het afgeloopen zy i

Wy vochten , maer hy kreeg noyt overhand van my.
De Phrygen vallen uy t roet vier in hare hande

JAct hulp van J u pi ter ons fchepen te verbranden

,

Waer was Uly fles doe dien prater ? doe dit fwaerd

De duyfend fchepen heeft voor vlam en vier béwaert •

De hoop om eeumael weer naer 't vaderland te keeren i

Dus wilt my voor de vloot de wapenen vereeren.

Jvlen heeft die nu voorwaer al eers genoeg gedaen ,

De wijl men lijt dat ik daer naer heb moeten ftaen

:

En foo mijn tong hier mag de rechte waerheyd feggen

Hier in fchijnt meerder eer voor haer , als my te leggen.

Ik eys de wapens niet > de wapens eyflehen my.
Dat nu den ithacois in tegendeel breng by

Hoe dat hy Helenus gevangen heeft bekomen
Als hy het heyligdom had uyt de kerk genomen.
Hoe dat hy Rhefus floeg , en Dolon t'onderbragt.

Al wat hy heeft gedaen het isgefchiet by nacht >

Daer by foo heeft hy noyt alleen wat voorgenomen
Maer Diomedes moft geftadig met hem komen.
Soo gy de wapens voor foo flechte daden geeft

,

Dat Diomedes dan het befte daer van heeft.

Wat mag den Ithacois fich felfs hier aen vergapen •

Want wat hy doet 't gefchiet ter fluyk , en fonóer wapen i

Hy die ftaeg fteels gewijs fijn vyanden betrapt

Wierd door het blinkend goud van defen helm beklapt

,

Ook fou fijn fwakken hals het fwaer gewicht ontduyken
Sijn armen fijn te fwak om foo een fpeer te bruyken.
De beukelaer waer in de werefd werc vertoont
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Paft geenfins aen den arm daer fuiken fchrik in woont.

Waerom eyft gy een faek die u fou laftig wefen i

Neemt dat de wapens u al wierden toegewefen

,

I Gy waert geen vyands fchrik , maer eerder haren buyt

:

I Hy fchudden u eer lang de wapenen weer uyt.

I En weer aen d'ander zy fy fouden u het vliden

Waer in gy meefter bent door haer gewicht verbiden.

I Doet hier nu voorder by hoe dat UÏyfles fchild

I Is heel en ongefchent , de mijnen doorgevilt

' Van't geen hy in de ftrijd rooft uytftaen , en verdragen

,

I Hy hangt nau meer aen een doorfichtbaer van de flagen.

I Dus is het tijd dat ik daer voor een niuw geniet.

Maer waer toe meer verhael ? dat men óns doende net.

( De wapens zijn in dickft der vyanden gefmeten

,

i Segt haeltfe daer van daen. Die fich beft heeft gequeten ,

[ En die f* eerft draegt van daer die blijf daer meefter van.
'

Hier mee fweeg Aiax ftil wien de gemeene man

De prijfen al bereyds fchier hadde toe gewefen

,

; Tot datLaertes foon is fachtjesopgerefen.

( Hyfag een wijl naerd'aerd, daer naer de rechters aen

,

! En end'lijk vangt fijn tong aldus haer reden aen.
;

Terwijl dat elk verlankt om die te hooren fpreken.

' Welfprekentheyd fal't noyt aen aerdigheyd onbreken.

Was mijne wens en d'uw , 6 Griken niet gemift

,

i Daer had geen erfgenaem om defen buyt getwift

,

I Gy had uw' wapens , wy Achilles u genoten ,

'. Maer wijl het noodlot dat nu anders heeft befloten

j- Voor hem > voor uw' 9 voor my 9 eylaci! alteftraf,

i ( Dit feggcnd veegden hy quanfcfuys fijn oogcn af)

! Wiekonnen volgen dan dees wapens met meer reden

I Als hem , die defen held de Griken volgen deden i

Dat Aiax domme kracht hem tot geen voordeel dy.

I En dat my dat yerftand niet hinderlijk en fy

,

iDatu, ö Griken! ftaeg tot voordeel plag te wefen.

! Die tong die mennigmael voor u lie fprak voor defen.

Dat die nu fonder nijd mag fpreken voor haer heer

Eq dat een ider fich met eygen gaven weer.

i
- * N 4 Want
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208 Wdfen-twifl tujfchen

Want fchoon ofmen fich roemt van goed gedacht gefproten ,

En zijn voor ouders deugd , en daden kan begrooten >

Al watter felver niet by ons en is gedaen

Kan ik heel qualijk voor het onfen nemen aen.

Maerom dat Aiax feyt > dat fijn groot- vaders-vader

Is Jupiter geweeft , darom is hy niet nader

Aen Jupiter als 1k , du; even alfoo na

In trappen vap gedacht den donder,god befta.

Laertes was mijn vaer , Arcefius de fijne >

Wiens vaer was Jupiter , daers nimand van de mijne
Oittotde ballingfcbap verwefen , en daer by
Beftaet Mercurius my vap mijn moeders fy

.

Ik kom van goden af,van vader en van moeder

,

Ook was mijn vader vry van 't bloet van fijnen broeder >

En fchoon ik beter ben als hy van moeders fy

,

Ik eysdaer door geen fins de wapenen voor my.
De rechters willen die aen ons verdiende geven»
So maer (dat Telamon en Peins in hacr leven

Gebroeders zijn geweeft) aen Aiax niet en baet
En dat men naer verdientt > en niet naer afkom ft gaet.

Of wilmen defe prijs de naefte erven geven ï

Achilles vader , en fijn foon is noch in leven.

Wat plaets heeft Aiax hier i Men brengt de wapens haer.

Dat men naer Phthie ofnaer Scyros daer mee vaer»

Daer by leeft Teucer van Achilles naefte magen

,

Die nochtans niet verfoeckt de wapens weg te dragen.
Oe wijl men dan alleen hier met verdiende vecht >

Soo Peg ik dat ik heb meer daden uyt gerecht
Als ik hier overhoop fou weten te vertrekken , «

Des faeks gevolg nochtans 'tgeheugen op fal wekken.
Als fhetis moeder van Achilles had verftaen

Dat hy ic dit beleg fou door de kling vergaen

,

Had fy een vrouwen kleed hem looflijk aengetogen

,

En daer door ider een ; ook Aiax u bedrogen.
Ik neem terHond een mars met vrouwen kramery

,

En doe behendich daer een krijgsmans wapen by

,

Waer door ik eindelijk den jongen held betrapten
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Aiax en Uljrjfes 209
Die fich naer 't taften van de wapenen beklapten

,

Hy had het maegden kleed noch van hem niet geleyt

,

Als ik hem heb gevat , en voortsdaer op gefey

t

Hoe nu godmne foon > heeft 't noodlot dan groot Troien

Door uwe handen voor ten grond toe uyt te rooyen i

Dees vuy ft diewerp met ons fijn hooge wallen neer >

En wees fijn fterken erm foo tot het fwaer geweer.

Al wat hy heeft gcdaen dat is doormy bedreven.

'K heb Telopheu vermand y en *t leven weer gegeven.

Dat Theben onderging dat is door my gefchiet.

'K hed Lesbos , Tenedos , en Cylla , die men niet >

Apolloos ftcden , ik heb Syron weg genomen.
Door defe hand is ook Lyrnefus omgekomen,
lkfwijgvan'tvoorderc, ik gafden jongenheer

Die Hector heeft gevelt , door my leyt Heftor neer

,

Ik heb door wapenen dien held eerft aengewefe

,

En voor die wapenen , olGriken, eysikdefe.

In gaf 's hem levend , en ik eys die na fijn dood.

Als Menelaus leedt gans Grikenland verdroot

Dat't Aulis had vergaertcen vloot van duyfendkilen

,

En dat de winden ons ftaeg bar en tegen vilen

,

Soo dreygdent noodlot dat de ftorm noyt wierd verfacht

Ten wacrdes veld-hecrskind wierd voor Diaengeflacht.

De vader toornig op het voorbefchik der goden

,

En wil fijn dochter niet ten offer laten dooden >

By'c koninklijk gemoed ftak noch een vaders hert

,

Nochtans hy eyndelijk door my bewogen wert

Tót 't algemeene beft. Hy wilt my nu vergeven

I k heb een faek by hem die hert was door gedreven,

'c Gemeene beft , en ook fijn broeder maekt dat hy

Met kinderbloed vergeld gegeven heerfchappy.

Doen moft ik na de moer : daer holp geen fleemig fmeeken %.

Men moft de faek geheel met fchranderheyd betteken.

Had Aiax daer geweeft > had hy de faek beftaen >

Ons vloot die wachten nochom daer van daen te gaen.

Kloekmoedig deed* ik 't woord aen't hofder Ifianen

,

Ik fag , en ftapteaop het raed. huys der Troianea

N 5 Doen
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Doen noch in vollen doen , daer deed ik onverfchrikc

Het geen daer Crikenland my had om uy t gefchikt.

Ik eys Heieen werom , leg Paris fout voor oogen ,

Had Priamus , en ook Antenor al bewogen

,

Maer Paris met fijn broers de rovers van het Wijf
En voorts dien heelen hoop die wildenmy te lijf.

Sy konden nauwelijks de handen van my houwen. -

Dit was den eerften dag van ons gemeen benouwen >

£n't heugd u (loofik) noch o Menelaus wel.

Wat heb ik tijd van doen indien ik voort vertel >

Wat ik metraed en daed heb weten uyt te rechten >

Gedurende den tijd van dit langdurig vechten.

Na datmen in't begin den andren had getreft.

Soo heeft de vyand lang van binnens muers gekeft

,

Heel weynich wiert daer in het open veld geflagen
Als in het thiende jaer. Men fou hier mogen vragen
Wat Aiax onderwijl in't leger heeft gedaen

,

Waer toe hy dienftich was » die niet kon doen als flaen i
En foo men wederom wil mijnen handel weten

,

Ik heb de gracht gediept, de wallen op gefmeten,
De vyanden belaeght , voor eet , en andre waer
Geforgt , en foo ons neyr gewapent voor't gevaer.
Het volk door ongemak van't lang beleg gebroken
Dat heb ik op een niuw een hert in't lijf gefproken
En tot geduld vermaent. 'K heb hier en daer gereyft

,

1 k vind my overal daer het de nood vereyft.

De veld-heer had gedroomt dat Jupiter belaften

Dat hy de vyanden niet voorder aen fou taften

>

Hy wil dat men Och van den oorloog fal ont flaen

,

Hout alles door gewicht van fuiken kondfchap ftaen.

Waerom lijt Aiax dat < SaHiy 't vertrek geheugen <

Waerom en doet hy niet terftont fijn wapens brengen.
Enhoutenfteekt, en kerft * Hoe! breng hy niet yetby
Daer door hy't woefte volk kan trekken op fijn zy ?
Dat is gering voor hem wiens opgeblafe kaken
Niet anders (horken als van wonderlijke faken.

Maer hoe de man vlucht felfs , en ik moet fchaemrood fien
.... . - i

Dat
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1

Dat hy fich zeyl-reemaekc bereyt den rug te bienl

Hierop foo barft ik uyt , ö maets , waer fijn uw finnen

| Dat gy de ftad verlaet die wy foo veel als winnen

,

i Wat dwaefheyd komt u aen. Gy keert , noyt , als met fchand
1

Ten fy het tiende jaer weer naer het vaderland.

En endelijk ik heb door decs , en and're reden

In droefheyd uytgeftort, het vluchten af gebeden.

De veldheer roept haer faem noch bang , en heel verfchrikt

,

Ja felver Aiax heeft doe niet een woord gekikt

,

En fchoon Thcrfites daer fijn wangen wat wou roeren

En fchiten op den raed , hy moft de mond befnoeren.

Ik rees voort overend , en heb om hulp gefmeekt

,

En den verfaegden weer een hert in *t lijfgepreekt.

Soo dat al wat daer voort van die tijd af by delen

Js mannelijk verricht dat moet het mijne wefen.

Sijn fchandelijke vlucht die is door my geftaekt.

Wie van de Griken heeft oit werk van u gemaekt ?

Ivlaer Diomedes borft kan niet verborgen houwen

Dat hy TJlyfles niet moet als fijn vriend vertrouwen.

Uyt foo veel duyfenden van Griken kieft hy my $

En 't is geen kleyne faek dat ik fijn makker fy.

Om 's vyands buyte wacht en leger te verfpiden

Gink ik uyc eygen drift , 'k en liet my niet gebiden.

>

1 k vreefde geen gevaer van vyand en van nacht

Doen ik met dele hand heb Dolon omgebracht.

Die van de Phrygen ook als fpie was uytgefonden

,

Door wien wy afdes faeks gelegentheyd verttonden

:

En fchoon dat ik van hem had Troiens doen geleert

,

Nochtans ben ik daer mee niet weer na huys gekeert

:

Ik vond my niet vernoegt voor ik in Rhefus tenten

Hem , en fijn meelte volk het ftael in 't lichaem prenten

,

Doen ging ik eerft te rug in mijn gemoed voldaen

Gelijk men is gewent in fegeprael te gaen.

Men weyger my dan hier 't geweer van hem , wiens peerden

Dat Dolon tot een loon van fijn beftaen begeerden

,

En Aiax vromigheyd die fy hier meerder weert.

Waer toe verhael ik hier hoe 4at ik door dit fweerd
bar«
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Sarpedons volk verfloeg i 'k heb Caeranon doorftooten

Mee Chromius , ik heb Alaftors bloed vergoten.

Alcander, Haliusen Prytanis©ntfielt,

Noömon , Thoön en Cherfidamas vernielt.

Het was door tie(è hand dat Charops quam om 't leven

En Ennemos gelijk door 't noodlot aengedreven

:

Doch wat van minder eer gt fneuvelt is door my

,

Gedurend dit beleg gaet mijn verhael verby >

Die noch op defen dag de teikenen moet dragen

,

Van wonden , die my fijn in uwen dienft geflagen

.

Doch op dat ider (ie dat ik u niet bedrieg

,

En met geen yle praet alhier in flaep en wieg.

Soo looft uw oogen fiet dit is de 'oor ft , o ! vrienden»

Die u foo trouwelijk in alle voorval dienden.

Met rukt hy 't wambas op. Hy leg in tegendeel

Waer heeft hy bloed gettort t Sijn lichaem is noch heel.

Doch evenwel daer is heel weynig aengelen

,

Indien hy J upiter en Troien met den degen
Heeft van de vloot geweert , lijk ik bekennen moet >

Die nimmermeer de deugd fal ftooten met de voet.

Maer 't fchijnt hy Ge alleen de eer hier toe wil fchrijven

Die voor een groot gedeelt aen ulie dient te blijven.

Patroclus doemael met Achilles wapen aen

Dorft alfoo wel als hy de Phrygen tegen gaen.

Hy meent dat hy alleen dorft tegen He&or lt rijden 5

En fet de Konink , u , en my alfaem te t fi jden >

Hy feg ik , die maer was de negenft in de ry.

En fchoon hy d'eerfte vocht , dat quam door loten by.

Maer fiet eens hoe gy bene uyt dit geveeht gefcheydea

,

üy liet malkander gaen > en quetften geen van beyden.

Ach my elendige het gaet my aen de ziel

Moet ik herdenken hoe Achilles ons ontviel

De muur van Grikenland : Geen vyand my verveerden
jfk heb fijn doode lijfgeheven van der eerden

,

JLnop mijn rug geleyt. Dces rug heeft faem getorft

Het doode lichaem en de wapens van de vorft.

Die wapens feg ik > die ik hier van ukom vragen»
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Aiax en Utyfles. ti$

Ik heb de krachten om foo f*aren laft te dragen

,

teer by een hert dat nok bewefen eer vergeet.

Hoe wel had Thetis haer eergingheyd befteet

,

jlndien dat hemels werk met fuik een konft gedreven

»Aen foo een dommekracht als Aiax wierd gegeven

!

Het geen men op die fchilt fiet uytgehouwen ftaen

En kan fijn grof verftand begrijpen , noch verftaen.

De zee , de aerd , de lucht , den hemel , en de Iterren

,

! En wat daer meerder ftaet fou fijn verftand verwerren.

I
Hy kent geen beer , die noyt het hooft haelt onder d'aerd

I
Noch dele fteden , noch Orions glimment fwaerd.

Het geen dat hy begeerd gaet fijn verftand te boven.

Maerom dat hy my flus heeft op den hals gefchoven

:

Dat ik hier achter aen quam druypcn , weet hy niet

,

Dat fijn vergifte tong ook op Achilles fchiet <

Wy veynfden alle bey , foo 't qualijk wert genomen

Dat men hier langfaem quam , ik ben voor htm gekomen.

De moeder fijn vertrek niet wel gehengen wou

,

En't mijn wierd afgefraeekt doo. mijn deugdfame vrou.

Wy hebben ons eerft haer , en daer naer u gegeven.

Doch't gaet my weynig aen , en daer 's niet aen gelegen

Hoe dat ik dtfe faek hier ttaenden houwe kan

Die my raekt in 't gemeen met fuik een dapper man.

Hy is door mijn beleyt op defen tocht getogen

,

Maer Aiax tong en heeft my daer noit toe bewogen.

Dat nimand voorders hier van u verwondert zy , „

Dat fijnen botten mont hier uyt fpout tegen my
Vercierde dingen, want hy derfu felver bij ten,

En dat gy hebt gedaen door fchand in't aenficht fmijten

:

Soo Palameed van my onfchuldig wierd beklaegt

,

Denkt wat eeneer dat gy van fuiken vonnis draegt.

Maer hy kon felver niet fijn mifdaed tegen fpreken

Het fchelmftuk was te klaer aen ider een gebleken.

Gy gingt op »t geen gy faegt , en op geen yl gehoor

,

En leyt hem voor de neus de prijfén fclfs waer voor.

Waer heb ik voort verdient , dat het mijn fchuld fou wefen

Dar ey > o ! Pa?ans foon , op Lemnos zijt verwefen <
p Gy
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214 Wdpen-turift tujfcben

Gy alle ftemden foo , hout nu uw vonnis ftaen.

Ik fal noit loochenen , ik heb mee aengeraen

Dat hy fich defe reys en oorloog fou ontrekken

Het geen dat hem tot ruft van moeyte kon verftrekken.

Hy heeft ons ook terftond gehoorfaemt , en hy leeft.

Een vonnis dat voorwaer geen wreedheyd in hem heeft >

Maer dat tot fijn geluk veel eer fchijnt uytgewefen >

Nadien hy kan volftaen met ons getrouw te welen.

Ooch foo het noodlot hem tot Troiens neerlag eyft

Men fchuyfdat niet op my , dat Aiax henen reyft

,

Hy fal dien fieke man in gramfchap uytgelaten

Door fijne fchranderheyd verfetten , en bepraten.

De ftroom van Simeis fal eerder rugwaert gaen

,

Het bofch van Idafal eer fonder bladen ftaen

,

De Griken Pullen eer felfs voor de Phryeen ftrijden

,

Eer Aiax grof verftand u fal tot voordeel dijden

Indien dat mijne forg u faek ftelt aen een zy.

Al zijt gy gram op ons , op konink , en op my
O Philoftetes , fchoon dat gy my fout vervloeken

,

En mijnen ondergang geftaeg metiver foeken ;

Al wout gy dat ik u fou vallen in de hand

Om die te wafien in mijn bloeden ingewand

,

Al had gy my , gelijk ik u doe , in vermogen , .

Noch ley ik u aen boord , noch fou ik derven poogen

Om u met my weerom te lijden , ja ik fou *

( Indien den hemel my geluckig wefen wou)
Uw pijlen alfoo licht in mijn geweld bekomen
Als ik de koninkx foon van Troien heb genomen

,

Als ik heb uytgebracht *t geen uyt der goden mond
Van Troien wierd voorfeyd > en haer te wachten ftond »

Als ik met 't heyligdom van Pallas door eing ftrijken

,

En derfeen Aiax fich hier nochbymy gelijken

!

Soo Troien fonder dat niet ondergaen en kan

,

Waer fchuyIt fich Aiax , of waer is de fterke man <

Waerom en komt hy hier geengroote woorden fpreken i

Waer voor is hy bevreeft ? Wat hout hem in gebreken?

Hy fiet Uly fles derft in 'c donkerft van de nacht

Gaen
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Aiax enVlypi 21 y
I Gacn uyt het leger > ja tot onder 's vyands wacht.
• Hy fiet Ulyflès derft dwers door des vyands klingen •

Niet in de ftad alleen > maer tot op 't flot toe dringen

,

Hy derfhet heyligdom mee nemen daer van daen

,

En dwars door 's vyands heyr daer weer mee henen gaen.

I Indien Ulyflès dat foo niet had dorven wagen
[Vergeefs fou Aiaxerm de feve huyden dragen

Die nacht dan is de ftad in onfe macht geraekt

,

En ik wou Troien doen ik 't winbaer , heb gemaekt.
Wat wiltgy gnorrend my mijn Oiomedes toonen

Wiens hoofd men voor een deel met defe eer moet kroonen i
Als gy foo dapper voor de fchepen hebt geftreen >

I
Daer wafier meer met u : hy was by my alleen

,

ie (Coo hy nieten wilt hoe kracht verftant moet wijken >

En hoe geen lofle vuyft fich hoorden te verrijken

Met foo een prijs) fel fs fprak. Daer eyften nevens my
Een andren Aiax , maer veel fediger als gy.

Eurypilus die fprak. Methoas liet fich hooren
Idomeneus en Meriones geboren

J n 'c felve Landfchap > en ook Menelaus gy
Alfamen in de krijg niet minder wcerd als hy.

Maer ai dees brave lie , en dappere foldaten

Die hebben defe prijs aen mijn beleyt gelaten,

't Is waer cy hebt een vuyft die in den oorlog klemt,

j.
Maer hoe ? wanneer die is door mijn verftand getemt.

, Al datter in u is fijn breyneloofe krachten.

Selfdat noch komen kon ontmoet ik met gedachten.

Ik fta u toe dat gy bequaem tot vechten zijt

,

Waer toe de veldheer eerft met my beraemt den tijd.

Hy gaet met my te raed eer datter wert geftredcn.

J k arbey met de ziel » en gy met grove leden.

Soo veer de Huurman voor de flechte roeyei s gaet >

Soo veel een hoofdman fcheelt van een gemeen foldaet

,

Soo veel behoort mijn doen het uwe t'overwegen.

Mijn deugd is in het brein > niet in den erm gelegen >

Gy heeren dan de prijs aen uwen waker geeft

,

Die foo veel jaer met forg voor u gearbeyd heeft,

Hy
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2Ig Wdpen-twiiï tttjfcben

Hy bid u dat gy hem deef * titulen van eeren

Voor foo veel m«eyten en verdienften wilt vereeren.

De krijg loopt op een end , het noodlot is verfet

Mits ik d'onwindbaerheyt van Troien heb belet

,

Dus bid ik om de hoop , die voor ons is geboren

:

Ik bid u om de ftad die door ons gaet verloren

:

lk bid u om de goon dieik haer heb ontrooft

,

Om al het geen dat gy noch overig gelooft.

Indien noch iet door breyn of ftouthcyt dient belleken

Dat gy meent aen de val van Troien te gebreken

Gedenktmy doch > of foo gy my verby wilt gaen

,

Soo bid ik dat gy 'c oog dan wiltop defe flaen

.

Met toonden hy het beeld dat Pallas had gegeven.

De rechters hebben ftrax de handen opgeheven

,

En wat de tong vermag dat blijkt hier metter daed

,

Al waer de wijfheyd met de wapens henen gaet.

Die 't tegen He&or , vier > en Jupiter dorft wagen

Kan hier de ptickel van de gramfchap niet verdragen

:

Den held die nimmermeer in oorloog wierd vermant

Laet aen de droefheyd hier geheel deoverhand.

Hy rukt de kling van leer. Dit 's altoos mijnen degen >

Of fdenk ik) weet Ulys hier ook fijn reden tegen.

O kling foo dik befpat van uwes vyands bloed

Die haeft in 't ingewand vanuwen meefter wroet

,

Dien Aiax die men noyt verwonnen fag voor defen

Sal door fijn eygen hand fijn overwinner wefen

,

Dus fpreekt den held , en hy die nimmer was verwont

Drukt voort het fweerd in 't lijfdaer 't ftael fijn ingang vont.

De kling , die nau met hand kon werden uycgetogen

Wierd van het gudfend bloed ten wonden uyt gefpogen >

En d'aerde , die daer door heel rood geworden was 9

Werpt op een purpre blom dwers door het groene gras t

Gefproten uyt het bloed van OEbolus voor defen.

In 't midden van wiens blad ftaen letteren te lefen

,

Die duydelijk de naem van Aiax wijfen aen

,

En ook de klachten by den jongeling gedaen ,

E Y N D E.

110
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BRUYLOFS - GEDICHT,
Ter Eeren

217

Van den Wel-Edelen geboren HEER,

JOHAN THEODOOR
van DAM,

Heere van Moriausard;

E N O £
De Wel - Edele gebore 'Jonk - vrouw

,

ADRIANA CATHARINA
van NAELDWYK.

In Echt vergaderd op den 16. Julij> 1656.

E Schuym- godin gink haer verftoren

,

\ En op het hevigft van haer toren >

Soo viel f * in defe woorden uyt

:

Hoe feydfe , fou hy foo verachten

My , en mijn Goddelijke krachten i

Dat fchaep dient voordenDam geftuyt.

En fier. men niet , dat alle diren

,

Ja felver tot de kleyne miren

,

Met al dat aen den hemel ('weeft

:

Al wat in poelen en moraflen

:

Al watter leeft in zoute platten

,

Sich tot de foete min begeeft.

I k fwijg van diren : felfs de Goden

,

Die moeten volgen mijn geboden

,

O En
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En neder facken op der eerd

,

d' Een heeft een Leeuws-gedaent genomen i

Dees als een Havik is gekomen

:

En die weer aeneen vligent Peerd.

En deed ik Jupiter niet dalen

Uyt fijne goddelijke zalen »

Hier als een beftje > daet als vier i

Nu faegc g"hem weder neergefegen

>

Als druppels van een gulden rezen

»

En aan weer als een witten ftier.

Sy fweeg , en riep haer kleynen ftoker

,

Neemt feyfe metter vaert u koker

,

Gepunte pijlen en u boog

:

Gaetnaerv anDam, die fpeelt de koele

,

Jvlaeke , dat hy uwe pVickel voele

>

Ofkomt niet weder in mijn oog.

Cupido ftont gelijk verflagen

:

Hy wou fijn Moertjen noch wat vragen

,

Maer fy gink door , en ftont geen woord

:

f)it heeft het baefken feer eefpeten

:

'k Wed feyd' , ik fal hem naeft doen weten >

Wat ftraftot fijn verachting hoort.

Al fchijnt hy mijn geweld ontwaflen

,

En heel met allen niet te paffen

,

Noch op mijn boog , noch op mijn fchicht

:

'K fal hem 't hooveerdig zeyl doen ftrijken

:

Ja 'k fal hem noch doen Naeldewïken,
Die voorgeen pijlen heeftgefwicht.

Doeniffet by v A n D A M gekomen

,

En 't heeft fijn tijd foo waer genomen

,

En hem foo fluipende getikt

»

Dat nu de wond begon te werken

,

Eet
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Eer dat hy nóch hadkonneo merken

Of voelen dat hy was geprikt.

Watraed? de pijn gaetfich verheffen >

|£n hem tot aen het herte treffen

,

Dat fich ontlaft door fucht op fucht

:

1 Hy kan de fmert niet meet verdragen

,

pijn vrolijkheyd verkeert in klagen >

En al fijn vreugt in ongenucht.

I Hy klaegt fijn nood aen Adriane:
Hy fmeekt , en foekt haer te vermane >

Sy wil hem doch behulpie zijn

:

i Wout feyd hy , gy mijn doctor wefen ,

lek fag my haeft van 't quaed genefen

,

En heel verloft van al mijn pijn.

Sy fag den brand vaft uy t fijn oogen

,

I En wierd daer door foo ver bewogen

>

Dat f ' hem belooft haer onderftand

:

En feyd , op dat gy moogt vertrouwen

,

Dat ik 't gegeven woordTal houwen

:

Siet daer , daer is mijn rechter- hand.

Hy moet de hand met duyfend kuflen

:

Hand feyd hy , die mijn brand fult bluften

,

Wat loon kan voor u zijn bereyd t

Soo lang ik leef, fal ik uloven:
" U kracht , die gaet de kracht te boven

Van die , een Koninx fcepten fweyd.

WelBruygom, nugyzijtontflagen >

Nu moet gy goede forge dragen

,

Dat uwe meefter loon geniet

:

Metdaelders kunt g' hem niet betalen >

Paft vry de volle beurs te halen

,

£n op geen iteek-penning en fiet.

O %
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Maar hoort , den haen die fal haeft kreyen

:

Gaet jonge lien , *t is tijd om fcheyen

:

Begeeft u dan tot Vtnus krijg

:

Gaet treed in 't perk , en wilt u weeren

,

Ja fit malkander tot de veeren

Toe: maar't is beter, datikfwijg.

My dunkt de bruyt begint te vreefen

,

Dat haer de ftrijd te wreed fal weten

:

'k Verleker 't lijf , daer is geen nood

:

Den oorlog fal u niet verdnten

,

Al gaet het op een fteken , fchiten

,

Noch blijfter echter nimand dood,

In defe krijg, en is 't niet wonder

,

Daer leggen meeft de winnaers onder

:

Gaet, fonder vreefe , gaettekooy:

Wanneergy onder zijt gekrope,

Soo fal den Bruigom , naer ik hope

,

De faek flaen inde rechte plooy.

Laet gy u moedigheyd maer blijken

,

Soo fal hy noch m't end befwijken

,

En 't hoofd u leggen in den fchoot

:

Si:n tonren , als de Heyens feggen ,

Wel fchilijk rijft , maer gaet ras leggen

,

'T is gramfchap voor een korten fioot.

Maer , ofhy fcheen by naer verflagen

,

Soo wilt u al facht-finnig dragen

,

Uw glory niet te hoog en loop

:

Al hebt gy al een kamp gewonnen

,

Daer wort wel weer een aer begonnen

,

Men raeke wel meermael overhoop.

Al foetjes , hier zijn tecre ooren

,

Die van geen twecfpalt mogen hooren

:

likt
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Mijn lier die loopt haer wat te hol

:

•K fal liver van geen krijg meer praten

:

Wy Tullen alle twift daer laten

:

Ikfcheyeruyt, eer ik 't verknol.

De Bruyt begint alree te bloofen

,

En krijgt twee koontjes als tvree roofei

'T is maer uyt boerte foete Meyt

:

Al hebt gy hier wat hooren fpreken

,

Want, lijk de Kooy-man van fijn vogels

,

Soo fpreekt de Krijger van de kogels >

En van een houw , en van een fnee

:

Soo fpreekt de fchipper van fijn zeylen >

En van het rechte diep te peylen

,

En van fijn haven, engoeree.

Soo doen de herders van haer fchapen

,

De jonge meysjes van de knapen

,

De koopman van fijn fcba , fijn baet

:

Soo fpreken vhTers van haer viflchen >

De wey-luy van den haes te hiflèn

,

De wever van fijn fpoel en draet.

en yder is tot 't fijn genegen

:

Wierd niet door 't grijpen naer den degen

AchiÜcs datelijk ontdekt ?

De kramer droomt ftaeg van fijn neering

:

Een yder fpreekt van fijn hantering

:

't Gevogelt fingt foo 't is gebekt.

Soo wed ik , dat den Bruygom flusjes

Niet aers fal fpreken als van kusjes

,

En foete minn e kofery

,

Niet als van vatten , douwen , drucken 9

O} Ea
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En van de foete roos te plucken ,

De vrucht van fijne vryery.

iMaer facht , een rey van Cupidootjes ,

En duyfent andre minne-gootjes >

Die hebben H Bruyts-bedal bereyd;

Den ti)d die fchijnt haer te vervelen >

Sy roepen valt met open kelen

,

Waer of het nieuwe paer verbeyd?

Wel gaetdan , gaet > geluckig paertje

:

Ik wenfch u , dat gy binnen 't Jaertje

Meugt Gen een kloeke jonge foon

:

En dat den band van daeg gebonden

,

Staeg bondig blijf > en ongefchonden

:

Dat ruit en eendracht by u woon.

En dat den hemel u wil geven

,

Dat gy foo lang meugt urnen leven f

Als het u wort van my gejont

:

Dat luk en voorfpoed u verfelle

:

JDat u geen tegenfpoed en quelle

,

Maer , dat gy bey lang blijft gefond.

Tot dat gy dan veel jonge zilen

Rontom u tafel meugt fien krilen

,

En kinder , en kints kinder telt >

Die fwermend faem op uwe vloeren >

Haer wel gemaekte leden roeren

,

Rap , als de fprink- haen op bet velt.

Dat uwe liefde noit verfure

,

,2vlaer datfc ftaedig blijve dure

,

Gelijkfe heden is geweeft

:

En dat gy over vijftig jaren

De vrienden noch meugt doen vergaren
Met vreugden op u gulde feeft.



HEIL cn ZEGE-WENS,

Aen den Wel-Ed: geboren HEER

22$

WILLEM van NOBELAER,
Vrv-Hcere van KÏtncker-land> lieere van Kerkperven*

Ujtwijkj> Blootinge, in Grifoort, &c.

E N

De Wel-Ed: gebore Jonk-vrouw,

WILLEMINA SNOEKAERD
van den BINCK HORST.

In Echt vergadert den 10. April, i662.

E Feeft-God met fijn broer die kregen fame

woorden

,

En raekten eindelijk foo hevig in gekijf

,

Dat het de Schuim-godin haer beider moeder

hoorden. (lijf-

Cupido greep fijn boog, en wou fijn broer te

Maer Vtnus onderwijl die fchoot daer tuflehen beyen

,

En fey wel kinderen , hoe dus in onverftand

!

Waer uyt fpruyt die gefchil * Laet ik de queftie fcheyen

:

Met wrongf 'et bengeltje fijn pijltjen uyt de hand.

Cupido fnaer dat hy fijn moer wou doen geloovenj

Was daer geen oorfaek van > maer Hymen had de fchuld.

Den twift (feid hyj van ons fpruit uit fijn hare-klooven

,

En fijn naukeurighcid gelij k gy hooren fult.

O 4 *mp
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Als ik met mijne fchicht gequetö heb twee geliven

,

Soo lhp ik datelijk naer hem toe , en verfoek

Dat hy foodanig pacr wil gonnen fijne briven

,

En teykenen naernaem in 'tgrootegilde-boek.

Maer of ik d'inkonift van de Bruyd hem gae ontdekken

,

En haer gelegentheyd hem open tot een duit

,

Noch (al hy evenwel het hoofd vol rimpels trecken

,

Selfs als den Bruidegom al vry wat heeft voor uyt.

En ofdaer al by hem pro rato van Contanten
Een redelijk gefchenk de Bruid gegeven was,

Een mooye naeld in *t hair , of aerdig paer pendanten ,

't Een is geen nieuwe keur , en 't ander is maer glas.

De redendie ik hebom over hem te klagen
Die zijn foo veel en groot dat gy het niet gelooft.

Schoon hy de Bruigoms fiet , noch fou hy derven vragen
Zijn fy niet hier ofdaer gehangen , ofonthooft i

Schoon dat de man in 't zijn is ftevig op fijn leden.
De vrouw in 't haer ook net en wel befneden is

Ai gaenfe niet te weits , en dat f• haer ftemmig kleeden

,

De knoopen deugen niet , of 't haperd aen een lis.

Schoon hy niet op de bruyd haer kaelheid weet te feggen

,

En by den Bruigom is een goede manlijkheid

,

Noch foekt hy evenwel een ftok in *t wiel teleggen :

Wie dat ik tot hem breng hy noit genoegen heit.

Indien *t een koop-vrou is , die in de Zee-vis handelt
Als pekel-haring , en als piterman , loopt, loopt»

Jk En teikenje niet aen (feyd hy) gaet hene wandelt

,

Je hebtden ael te dik 't vel levend afgeftroopt.

Uw haer-ring is voor lang de pekel al ontloopen.
G'hebt my de itekel- baers te menigmael vergalt.

Daer is t* uwent nu niet meer als ftink-vis te verkoopen.
Niet een goed voorentje daer meer tefcheppen valt.
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Dus (feid hy) paft men hier het hoofd niet meer te breken,

Je vis word afgekeurd , je gapend* oefter mee

:

Men fiet 'c vereifte nat niet lanx haer baerde leken

,

En daer by valt je falm my veel te bleek op fnee.

Gaetfy met fruitten om, aisneute, pruyme, queeijen,

Om waflen met haer wol , hy ftaet haer nau te woord.

Soo ook den tuin- man die fijn knollen , en fijn peeijen

Te venten ftadich Itae t ontrent de water poort.

De meisjes die met groen felfs acn de huyfe loopen

Om hare vette-cous > en harefteek falae

Te helpen aen de man , en beter te verkoopen

,

Met meer van fuiken (lag , die ik hier overflae.

Breng ik een poftillon : 'K mag van geen horens hooren

Is 't ftrak : de vent die maekt my al te veel gefchal

:

Hy fteekt eens anders peerd te dik met eigen fporen

,

En brengt fijn rijeling te veel op vreemde ftal.

Noit brocht ik varend volk dat van haer vragt moet leven

,

Dat hy niet datelijk dit alles voor en floeg

:

Is 't vaertuig ftijf by zeil i hoe ftaet'et met de fteven *

Spaerje de pek.ftok niet < Cebruikje teers genoeg i

Kent gy u mans genoeg de fchoot wel aen te halen

,

Ontbreekt 'er aen den roef, noch aen ' t voor-onder niet i

De fplis-hoorn heeft hy punt < En fou'er ook niet falen

Aen 't rijfen van de lui , aen 't loopen van de fpriet <

Indien 't een Wey-man is die hair met hair kan vangen

»

En mennig mooje kud heeft voor fijn fak gehat

:

Sijn bracken zijn te oud , ofal te lang behangen

,

Sijn fret (fchoon ongeringt) en wil niet meer in *t gat.

Sijn fwijn-fpriet is al ftomp , en fteekt niet als te voren

:

Het ftael door 't lang gebruik is daer al uit gegaen

:

Sijn oude leger-hond heeft nu de lucht verloren

,

De jacht is daer al uyt , wil voor geen kud meer ftaen.

O 5 En
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En is 't een hengelacr , hy laet de lip ftrax hangen

,

Sijn reefchap grcit hem niet : Wech (feid hy ) met de
Sijn roey is veel te fwakom goeje vis te vangen >

Den dopper is te klein , of wil niet overent.

Brengik die teeling, fraient, en 't vogelen hanteren,
Wild-braed vcrkoopen , en die wel een ouden haes

,

Die in de rammel -tijd quam uit fijn veld fpanceren

,

Bvknipte levend in een ongebreide maes.

Offoo het fpreeuwen zijn die geeren wat railleren

,

Soo hoor ik datelijkgepreutel , en gekijf

:

Loop ( feid hy ) met dat volk , fy fcheren fonder fchereo

,

En fchiten mennig tot de veren toe in *t lijf.

Breng ik een meefter-kok , hy fal de kerel weren

,

En feggen tegen my , ik heb daer reden toe.

Al kan hy op fijn Frans wel net en dicht larderen

,

Hy fteekt eens anders vlees aen *t fpit , en eift geld toe.

Soo 'c van die mannen zijn died'ofiên loopen (lachten

,

En weten by den taft of 't lam de fteek verdient

,

De fchaepjes fteken dat fy nietin't bloed verfmachten

,

Gy handelt my te veel in horens (feid hy) vriend.

Indien *t een fchutter is , fijn pijlen zijn verfchoten ,

De kerel, naerhyfeid, fpeel niet meer lap apin.

In fomma , 't is hoe *t4s-* hy kraekt ftaeg-quaije noten

,

En 't ftaet 'er hoet'er ftaet , 't is noit na fijnen fin

.

Koom ik met medicijns , fchoon met promotie briven ,

Eens anders patiënt den defen wel klifteert

,

Seid hy. ja ja alweer Cofmus en Damiaen

!

Gebruiken fy ook wieknaerfy de wonde tenten

,

Eo weten fy met hair , en baerd wel om te ga<

Jfler
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Ifler goey handeling < Bevcnfe niet in *t fcheren <

En quecfen fy niet met haer fcheer-mes altemet
*

Verftaen fy haer ècri wond te deeg te ceringeren ?

Gebruiken fy fomtijds geen virige Lancet <

En is't een pra&ifijn , die letters heeft gegeten

,

En daer-en-boven wel met fijnen rechter ftaet,

Noch fchud hy echter't hooft , zijn 't krijgslie die wel weten

Hoedatmen met hethouen fteek-gewecr omgact.

Schoon dat de maets de koft gewinnen met den degen

,

Noch (feid hy ) evenwel , ik moft eerft weten vriend

,

Hoe'thiermetfpies, metpook, met poenjaerdis gelegen,

Ofmen de prins ook met geen hangertje en dient.

Koom ik met wevers aen »t is niet naer fijn behagen

:

Sy laten (feid hy) 't werk op het getou wel ftaen.

Is 't volk van Sim Eioi , foo fal hy aenftonts vragen ,

Ofmen in tijd van nood kan uit de hand beflaen <

In fomma Krijgs-lie zijn hem veel te rouwe gaften

,

Sy prefenteren hem te licht haer blood geweer.

Galtnus loopt te dik de polfTen onder taften

,

En Cofmus fit te veel met 't mes in 't menfe leer.

'kEn weet niet wat hy niet de lui op't lijfderf(mijten !

Die van fijn leven noit manflag bedreven heid

,

Die fal hy evenwel fomtijds noch gaen verwijten

Dat hyder hierofdaer wel een heeft neer geleit

!

Wy fcl fijn leven haeft geen twee geliven trouwen

Die hy niet vooren hout; Gy moogt wel trouwen % maer

Na dar ik hier de faek met uw lie fie gebrouwen

Geloofik dat gy haeft fijt met de hand in 't haer.

Hoe fchoon ik hem ontdeck alhaer gelegentheden

:

Noch vind hy echter ftrax iets dat hy daer in lackt >

Al hebben fy al bey kioeck' en gefonde leden

,

Het haperd hier ofdaer , en noyt en is'c volmaekt.
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In eenen is de fon des levens al sen *e duiken.

Een anders wijier nu al op fes uren ftaet.

Die is een laf bek > en noch veel ce jongen kuiken*

Die door den üjd gelubt komt hem nu veel te laet.

Sijn groote vifigheyd en is nietom te fpreken

,

't En is hem nimmermeer ter degen , ja hy grijnft

Als men een devik in een vaetjen fal gaen fteken

,

Schoon 't aengegeven is ,en eerlijk veraccijnft.

Wat reden wilt gy meerom overhem te klagen !

Darom ver fiter in , vrou-moeder 9 of ik fweer

,

Eet dat ik dit van hem noch lange fou verdragen

,

*k Leg liver pijl enboog met mijne koker neer.

Cupidó had foo ras fijn reden niet ten enden

,

Öï Hymen heeft aldus fijn woorden wederleyt.

Dat ik fomcijds een paer weerom te rug moet zenden

,

Wijt dat mijn viefheyd niet , maer uwe flordigheyd.

Daer is wat meer aen vaftom man en vrouw te paren

,

De trou en is daer toe van my niet ingeftelt.

't Is waer 'k en fie foo nau niet op een vijffes jaren

:

'k En leg ook in geen fchael het wederzijdfe geld.

Ik weet wel dat men 't noyt foo effen en kan vinden.

'k En fta ook nimmer pal op af- komft en geflacht

,

Maer dat begeer ik niet» dat krepelen , en blinden

,

En onbequaeme maets my werden toe gebracht.

Cy (iet niet wie gy treft : gy lapt maer toe in 't honderd

,

Bcquaem 9 ofonbequaem j gy vraegt 'er weinig na

:

Selfs 't man-huys i$ niet vry , weeft darom niet verwondert
Soo ik foo los als gy daer niet me door en ga;

Met viel 'er Venus in. Staekt » feife « dit krakeelen >

En op dat fulex niet meer gebeure mag hierna

:

•k Wil niet dat een van bey hier fal dé meeÖer fpeelen.

Maer dat een yder weet hoe , en hoe veer hy ga.

Cu]>i*
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Cupido als voor heen gebonde voor fijn oogen

,

!Sal bruyken pijl en boog , gelijk hy is gewent

,

Mi« dat hy alle maend , wie 't vier heeft ingetogen

,

En van hem is gewond fijn broeder maekt bekent.

De macht fal (als fy placht) volkomen aen hem blijven

Te queften wie hy wil : aen Hymen blijf de keur

,

Wie dat hy in fijn boek ofgroote gild wilfchrijven»

Ofwie hy wederom daer in wil fchrappen deur.

i Gefeyt , en foo gedaen. De maend was nau ten enden >

Cupido brengt een lijft van vellen vanpampier

,

Van naem en toenaem van al fijn verliefde benden ,

In wien hy had ontfonkt het blakend minne-vier.

Daer was een groote zael op konftige pilaren

Van koftelijke ftecn , en wit aelbaft gebout

,

Hier in , fey Hymen , lult gy morgen doen vergaren

Al wat voor defe mael fichgeeren fag getrout.

Cupido paften op , en liet fijn broeder weten

Als hy met al fijn volk daer aengekomen was

,

Die met dat hy nu wasop fijnen troon gefeten >

Aen de geliven eerft dees les te vooren las.

Gy die hier zijt vergaert met meeningom te trouwen»

Hoort mijne reden eer gy toe treet tot de trou

.

Laetik ualtemael hier eerft voor oogen houwen

,

Wat het te leggen heeft te wefen man en vrou.

Voorts openden hy foo aen alle die daer ftonden

De fwarigheden van den huwelijken ftaet >

Dat vele onder haer voor beft geraden vonden

De faek wat naerder noch te nemen in beraed.

Hier gaet een Bruigom door , daer gaet een Bruitje ftrijken

,

En ginder denkt 'er een , ho ho , is 't foo getijd f
Daer 's veel , in 't geen hy fegt , datmy niet fou gelijken

»

Gaet paktuw fpillen op , eer gy gevangen zijt.

Cupido onder wijl begint vaft op te lefen

De namen hooft voor hooft van Bruidegom en van Bruit

De
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De wijl dat yder een wacht met een flemmïg wefen

Tot dac men fijnen naem eens mee fal roepen uit.

Tenleften roept hy op, Willem met W illemyne
Die komen hand aen hand voor Hymen<eus troon >

En met dat defe twee voor fijn autaer verfchijne

,

Verheft fi c h een ge juyg van al de minne-goon.

De god des hu vvelijks is over end geüegen ,

En fey met bly gelaet , leeft lang geluckig paer. \

Heil , voori poed wens ik u , en al des hemels zegen

,

Daer by een jongenW i lm voor 't uit-eind van een jaer.

Sooras en waren niet haer namen ingefchreven

,

Of aenftonds blaeft de Faem met ronde kaken uit

:

Dat Üymtnaus haer fijn zegen heeft gegeven

,

En hoe dat Snoekaerd is met Nobelaek de Bruid.

Straxkomt een groot gedrang van wel genege menfehen >

Een yder even feer een wd geval betuigt

,

Om defe livetwee geluk en heil te wenfehen

,

De buurt is vrolijk , ende ganfche Nieu-ftad juigt.

Het fchijnd wel mijne pen en kan fich niet bedwingen : v

Sy fiet dat yder een is even feer verheugt

,

Dies wil fy met de reft haer vrolijk Io fingen

,

En voegend hare mee by d'algcmeene vreugd.

Ik maket wat te lang. Cupido fal fich ftoren

I ndien ik verder my in defe praet vergis

,

Ook fal men aen deklok haeft weinig dagen hooren >

Want het ruim twalefaen des Bruigoms wijfer is.

Speelnootjes wilduw Bruid dan naer haer bed geleijen.

Gy fult van haer verftaea , foo gy *t haer morgen vraegt >

(Of't mogelijkook haeftuw beurc wiert een van beijen

)

Wat onderfcheid daer is te wefen vrou , of maegd.

Gaet Bruydegom , gaet Bruyd : den hemel wil u geven

,

Gezegent jong paer volks , dat gy noch met malkaer
Meugt uit dit huwelijk kinds kinderen beleven

,

En heugen defen dag noch vij ftig en meer jaer.

Paffenrode van Ghussignt.
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A E N DEN

Hoog - Edelen geboren HEER,

JOHAN HENDRIK van MARIO,

Capitain over een Compagnie Nederduytfche

Voet-knechten,

Op des felfs Geboorten-dag verfcbenen den 5. dag

van April,

En waer het lange rek van vier-en-twintig mij-

len

My ftuyten , in der ylen

Wierd mijne reys aenveerd.

Dat ik van hier coc Huift in eenen dag kon Hap.
pen,

lk fou eens over (happen

,

Ikfteegaenftonts te pcerd.

BV

Nu valt de reys te veer , te fledderig de wegen
Ontgrond door fneeuw en regen

Schier tot de wagen- afch.

By water is 't verdriet : ik heb u Leeufche baren

Al menighmael door.varen

Bedrigefijke piafch

:

la bent gy kalm en Uil , men fier de fchepen drijven

,

En fou met pennen fchrijven

Op uw' gelijke kruyn

:

Strax laet g'u weder fien als fpartelende horens

,

Ja tuymelende torens

,

En levend water-duyn.

Hier raekt de fpriet aen twee , daer zeylen uyt de lijken

,

En
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En ginder is *t laet ftrijken

Het weer rijfd hand voor hand

:

Het krijtend reyfend volk is nauwelijks te hoeren

,

Soo fnord , en knarft in d'ooren

Het fuyvend klapprend wand.

Die man is 't roer van 't gat , dees heeft het fweerd verloren

,

Het uyterft fchijnd geboren

,

Eik flinger-fwier een dood.

Matroos (dewijl het weer hoe lanx hoe meer verduyfterd

,

En 't fchip naer 't roer niet luyfterd)

Seyd , maets wy fijn in nood.

Oaer fiet men jonge Kees met kort en lange gangen

Valt naer een haven prangen

Betrouwend op fijn fchuyr

,

En ginder fchipper Jaep door 'c fchreeuwen van de menfehen

Valt onder 't opper lenfen

,

En werpen *t ancker uyt.

Het water is als vier , als voncken fijn de drupple

,

Die daer ontalbael hupple

Rontom fijn kieyne * geus.

Hy laet 't ontftelde Meer vaft op fijn fteve kluyflèn

>

En 't barnend water bruyffen

Al botfend op fijn neus.

Maer houd verwaeyde pen , wild u met 't weer bedaren >

Laet alle fchepen varen

,

En keerd weer tot mijn vrund

:

Mijn vrund voorwaer van my al wat te ver gefcheyden

,

Waerom is aen ons beyde

Een woon-plaets niet vergund ?

Dat ik de woning van de krijgs-lie kon veranderen.

Men fag haeft by den andren

* 1/ (tn k}eyn vatntjt dat dtfcbiPPtrs op deMUS van di fievm voeren.

Mijn
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Mijn enuw Noorder vaen:

Gy met u Maeyke foud de vuyle Vlaemfe luchten

Uw leven noit befuchten >

Ik nam u daer van d aen.

K fag haeft , hoe 't houte peerd met wit gewevc vleugels

En rond geflagen teugels

I J , met uw knechtendroeg

:

Ik fag u haeft te faem dé Vlaemfe kullen ruymen >

En 't Merwe- water fchuymea
Voor uwen ronden boeg.

'K fag haeft fcheeps fwangren balg aen Gorkums palen ftuy-

ten

U en uw Krijgers uyten

:

En eer de Mey begon

Soo fag ik , hoe u trop Gch in (lag.oord vettoonden >

* Daer Hertog Carel woonden
Den ftoutcn Bourgognon.

|
Daer fouden wy fomtijds den anderen verfellen >

Van 't foet , en fuer vertellen

Van ons voorleden jeugd

:

Hier waren wy wel eer door kreek door beek t geflodderd

Tot d'ooren toe bemodderd
Daer wederom vol vreugd.

Wanneer ik denk hoe wy nu meer als twintich jaren

In cToorlogs bende waren

,

En refen trap voor trap >

Soo door Oranges gonft , als ook der Heere Staten

Van mindere foldaten

Selfs tot het Hopmanfchap

:

* De fchtpen leggen aen daer bet oude Cafttel van Gornicbem ge-

j weeft is , eertijds woonplaets van Hertocb Carel van Bourgonim > tot-

genaemtdenjlouten.

t Op den tocht van Callo in' t jaer i6?S.r
P Wan-
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Wanneer ik fie , dat fich de witte filver-haren

Vaft in ons openbaren

,

Ik blijfverwonderd ftaen 9

En denk» is 't mog'lijk dat de flibberige tijden

Soo flapend ons ontglijden

,

Soo (luypend ons ontgaen

!

Dan leer ik eerft , hoe ras > dat veertien jaer verdwenen.

O tijd waer loopt gy henen !

*
'

.

Men naer het uyterft rend

,

Dan fien ik 1 hoe gefwind ons dagen ons begeven
En denk > wat is ons leven

,

Als loopen naer het end

!

My dunkt ik loop te ver , het fat verdritich wefen

Soolangenklad te lefen

:

Spaerd uwen dorren int

,

Want even aengenaem lijn lang' en fiechte reden

,

Als aen de naekte leden

Den barren noorde wind.

Neen neen , al fwijgd de mond , de pen moet echter fpre-

ken,

*K en blijfin geen gebreken

,

'K voldoe mijn fchuld , en plicht

:

Ik moet Jan Hendkiks hoofd met dit mijn kranfken
kroonen

,

En mijne gonft betoonen >

Is 't niet metmond , met dicht.

Caet versjes , gaet dan heen daer 'k felver wens te wefen

,

Doet mijne mening lefen

:

Segt , dat ik Peggen wil

:

Caet wenft aen M a r 1 o , dat hy lang levend blij ve

,

En noch veel jaren fchrijve
Den derde van April.

En
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En dat hem al het goed > dat lïerffelike raenfen

Van boven konnen wenfen

,

Gebeur foo lang hy leefd

,

1Tot dat hy eyndeli jk een oud patroontje fterve

,

En 't eeuwig leven erve >

Als 's werelds hem begeefJ.

OP DE
VERLOSSINGE

I
VA N '^^^^hMM

'V A L E N C Y N,
Veringen door den Doorluchtigen en

Grootmoedigen Prince, •

OHAN van OOSTENRYK,

ALs Vrankt ijks- macht al 't land verveerden

Met meer als achtienduyfend peerden

,

En Henegou fcheen overmand
Het Spienfche Nederland verlooren

,

,n fijnen ondergank gebooren ,

Greep Jan 's Lands Hier-reep in de hand.

! Hy fag het oude dal der Swanen

j
Omringt met wit gekruylte vanen

:

Het Franfche-mes haer op de keel

:

In fwoer te fterven > eer te lijden

P z Dat
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Dat's vyands fweerd oyt affou fnijden

Die hert-blom van hacr Walfche ftecl.

Hy dan i cn Henkik met hacr beyden

Haer , en haer krijgers flucx bereyden

,

Enmakentoteenaen-greeprê: -

O herden beetom aen te taften

,

En rechte fpijs voor foo twee gatten

,

Als Oolttnrijk , en als Condé

!

War macht en fou men niet bedwingen

Met ha,r+ tweefop$ou{e klingen >Q
Die meerder doen voor minder vlien i

De fon met hare gulde kimmen
Verhaeft het aertrijk te beklimmen >

Om hare dapperheyd te fien.

Dewijl dees Caefarseven moedig*

Haer aen haer vyand maken bloedig > .

.

En dat dit rechte helden puyk

Valt in'tgefnor van duy ( end ballen

Door gracht , door (loot > en door de wallen

,

En treed fijn vyand op den buyk.

Wat fpat krijgt hier de witte fluyer

,

'T voorfpoedig Vrankrijk wat een luyer

Van hem die winnaers overwint £

Dat heyr , dat korjs foo zege-praelden»

EnLauren krans op krans behaelden»

Siet hoe het hier fijn meefter vint

!

Als d'opgeblafe macht der grooten ..

Tot aen de fterren fchijnt te ftooten :

Als menfchen fnuyvenop geweld >

Soo is den hemel dik daer tegen

,

End'albereyds gewaenden fegen

Verdwijnt gelijk de fneeuw te veld.
Doe
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Doe Vrankrijk met de Leeuw vergadert

,

Hec herc van Braband was genadert

,

Wat wiert 'er evenwel gedaen <

Die groote vloot foo trots en machtig

*t Jaer vi;ftien hóndert acht-en-tachtig

,

£n Ufc niet in took vèrgaenf

De Lelie-vorft , die korts te velde

|
Soo koninklijke fcharen telde

,

En fijnen vyand mee fter fcheen ,

| Die wort dus onverwacht geflage

,

I En leert hier by fijn nederlage

,

Hoe licht een grooten hoop verdween.

Hy fiet den Spaenfchen Alexander

Die velt en ftoopt hier fijnen Itander

,

En houd veel duyfendengeboeyt ,

n doet foo plotfeiijk vervallen

en grooten overmoed der Gallen

,

Dewijl fijn grootheyd grooter groeyt.

oe glimpt dit Ooftenrijkfche wonder I

Turennens fon die gaet hier onder

:

Louis u glory lijd Eclips I

Befchermer van u 's vaders landen

Cy hecht t^et fegen-rijke handen

Een peerei aen de kroon van P H L i P s.

iDe vlugge Faem met bolle kaken

ESal wijd en ftjd flucx kenbaer maken

U ftoute daed ; O Spaenjensvreugd ;

I.O Vrankrijks fchrik ,en Neerlands hope

»

[ Tot aen het uytend van Europe

Klinkt uwe noyt volprefen deugd.

IIP
v -^^i^Pi

237
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23$ OP DE
R E D
Tuffcben de mm

TWEE KROONEN,
Gefloten Anno 16^9.

Tacem te pofcimtts omnes Virg. lib. n,

PAk op al 't wapen-tuyg , rol op nu d'oorloogs-vanen

,

Spaenf - Ne'erland dröogd uw tranen

:

Uw dipen bloed-wel word geflopt

Die 'c guitig aerdrijk had verkropt

,

In 't lauwe-rood nu fat gefopc

,

Schept weer wat adem mat Europe.

De gulde vrede komt de'gruwelijke plagen

Van uwe halfcn jagen

:

Het naer en deerlijk moord-gefchreeuw
Van uwe bange wees » en weeuw

Ten hoogen hemel op geftégen >

Heeft eyndelijk gehoor verkregen.

Geen blakend oorIoogs-vier fal u befweete oeften

Vernilen , noch verwoeften.

En vreeft geen dertelen foldaet

Die fijne moedwil meer verfaet

Met branden , fchenden , rooven , myten >

Devrede komt die gruwel ftuyten.

Het polver fal niet meer 't verniiend-yferfpouwen
Uyt beukende kartouwen

,

En al het minder moort-geweer
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En laeft fijn lauwe loot met meer

In breyn , en ingewand der vromen

,

Al 't matfen is ten end gekomen.

ie rufting en de fchild die fal fich moeten voegen

Tot yfers aen de ploegen

:

De kling buygd fich tot fpa en zeys

>

Nu moe geknaegd aen menfche vleys

»

En wilfe noch haer moord luft laven

,

Sy vind licht breyn en bloed in 't graven.

Daer trom , daer ketel- trom , en daer trompetten kloncken

,

Daer korts de wapens bloncken

,

En daer het moedig peerds gebries ^
De fmook en damp te neus uyt blies

Van al de donderende trompen

,

Die't aerdrijk dekten met de rompen.

Daer fal Menalcas nu van eyk en beuk belommerd

Sich ruften onbekommerd

:

Daer fal de foete Galathé

Haeft feggen aen 't onnoofel vê

Gaet nu naer huys met ronde buyken

,

Gaet beesjes , 't daglicht is aen 't duyken.

De velden grilen haeft van facht gewolde troppes

In plaets van krijgers koppen

:

Alarmen veld-gefchrey heeft uyt

;

Nu fal de ruys-pijp , en de fluyt

Gaen turelure harders deunen

,

In plaets van 't droevig ftervend fteunen.

Ga land-lien en bewoond u lang verlaten huyfen

,

Richt u vervallen kluyfen

,

Het veer gekropen onkruyd weerd

Den lang gebraekten acker keert

,

? 4?
Sb*
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Soo fiet gy haeft weer welig koren

In plaecs van fleewen , en van doren.

De live vrede-fon die komt u weer beftralen

,

£n heelen al uw qualen*

De raenfche-vleefch-bank word geflecht

Mies Vrankrijk fich aen Spaenjenecht

,

Dat hondert duyfende van menfehen

Geluk , en heyl , en fegen wenfehen. «

De blyfchap , en de viëügt doet zilte perels hangen

Op uw. verheugde wangen.
Hier komt devrê lbo lang gehoopt

!

God heeft de bloed- vlag eens gefloopi j

Sijn loP% en roem die zy beleden

Van nu aen tot in eeuwigheden.

Op het wederom inhalen

]
1 VAN;.

.

CAREL den TWEEDEN,
Konink van groot Britaenien.

TP\ E vrede was by naer uyt Chriftenrijk geweken.

1 3 Het vyer van oorloog was aen alle kantom fteken

.

T verknochte Nederland met Spaegnien over hoop
Hielp Vrankrijk mee aen 't fpel. Het wijnrijk Duytfland

droop
Van borger bloed verwoeft door in val van de Gotten.
Het ongeloovich volk die Chriftus leer bei pot ten
Vocht met italien , dewijl de Pool fich liet

In oorloog met den geel gerookten Mufcovict.
De
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DeEngelfchealleen , fchoonal haer buren keven

Vreedfamig over al haer Koopmanschappen dreven.

Schoon d'een den anderen prangt mee vloten op de ree

Sy hand'len ongemoey t , en hebben open zee.

Maer als de tweedracht haer in defe ruit komt fleuren

En heel de witte vlag voort van de fteng te fchcuren

,

Soo wert dat vreedfaem volk door borger-twittop 'tleft

Een droevig voot beeld , en een fchoulpel voor de reft.

De bloed-dorft raekt by haer foo hevich aen het hollen

,

Dat lanx het beul-tonneel der vrome koppen rollen.

Gants Londen fwemt in bloed, daer riertoch, Prins en

Graef
Ter flacht-blok wert geleyt als d'alderminfte flaef.

Hec afgeleefde hooft wit van de filver haren

,

Een ouderdom van meer als tienmael feve jaren

,

Den Biflchoplijken hoed , felfs 't vorltehjk geflucht

Wert van de dwinglandy ter flacht- bank heen gebracht.

Wat wreedheyd woeden foo ! Een koning van drie volken

Op een fchavot geleyt ! De fon duyktin de wolken

Gelijk als weygerig de gruwel aen te Gen

Dat een gefalfde nek lich aen de biil fal bien.

Wat nafaet geeft geloof ! In 't aenfien van Europe

Soo wert het beulen-blok met 's koninx bloed bedropen

!

En ider een die haelt de fchouders op. alleen

*T vry Nederland dat fentgefanten derwaerts heen

Om ( waflet mogelijk) die gruwel op tefchorten

Van het gefalfde bloed door beulen hand te ftorten

,

Maer alles is vergeefs. Die 't oog heeft op de kroon

,

En door een plas van 't bloed fijns konings op den troon

Met Goddeloos geweld als dwingeland te raken

Onthooft hem , die de beul felfs weygerden te naken.

De wereld ftaet verfet. Elk fiet degruwel aen >

En laet de moordenaer in 't fchellemltuk begaen

,

En hy blijft ongemoeyt den throon van groote Britten

Noch druypend van het bloed van fijne vortt bwfitten.

Het gaet hem foo naer wens , dat fich de tyranny

(Soo *c fchijnt) wil fetten tot een vafte heerfchappy.
' p 5 Prms
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Prins Carel die nu fcheen verfteken van drie kroonen

,

En mag in Chriftenrijk haeft nergens veylig woonen,
Soo is de moorder noch op 's koninx bloed verhic

:

'c En is hem niec genoeg dat hy den croon befit >

En 't erfdeel van de vorft , hy moethem noch vervolgen
Al waer het ongelukhem fukkelt • foo verbolgen

Js bloed-dorft , als fy haer te recht aen 'c hollen geeft.

Kaer dat den jongen heer had hier en daer gefweeft

,

Soo week hy naer Breda het puyk der baronyen
Daer 's vyands grimmigheyd hem in fijn ruft moft lyen ,

En daer herhaelt de vorlt in fijn bedroeft gemoed
Sijn bitter nood-lot, en ai StuwaertstegenfpoecJ.

Hier fiet hy Frederik de konink van de Bemen
,

De nieuw gegeve kroon weer van fijn hooft afnemen

,

De fceprer nau gevat weer wringen uyt de hand

,

Hem > en Elifabeth verdreven uyt het land,

Daer keur. vorft Hendrik door 't ftoocen van twee kilen

In een geborften fchip ellende-lijk ontzilen

,

In tegenwoordigheyd fijns vaders , die felfsmee

,

(Schoon hy de dood ontquam ) doe duyfend dooden lee.

Hier ftuyt hetonfeyl niet : de ramp wil voorder komen

,

Hy fiet hem door de pelt uyt *c leven weg genomen
Naer dat hy op de zee foo veel had uit geftaen.

Hy laet Elifabeth vol fuchten , en getraen

,

Haer waerden Frederik, en Hendcrik befchreyen

,

En fijn gedachten hem voort naer Britaenien leyen,

Daer fiet hy Straffort ftrax die voor de flachtbank bukt,
En hoe die rechterhand fijn vader werd ontrukt

:

Hy fiet MoncroiTe van de beul aen ftukken kappen

,

En wat goed Stuwaerts is het treur- tonneel beftappen.
Maer als dit bloed- bad hem leyd tot fijns vaders moor t

>

Soo fchijnt het dat fijn ziel in hare droefheyt fmoort.
Sult gy dan (berft hy uyé) ftaeg uwe handen heffen

Vergramden hemelom de Stuwaerden te treffen

!

Is foo veel bitterheyd , is fuiken tegenfpoed
D3n niec beftendig dat fy eens voor ons voldoet i

Dus fit hy langen tijd in cjroefheyt als verfopen*
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Als nu een loome vaek fijn oogen had bekropen

Soo komter als een ftem die door de wolken dringt

,

En onverwacht dus in fijn droeve ooren fingt.

Droogt Prins het fout nu vanuw vorftelijKe oogen.

Den hemel is met u , en met uw huys bewogen.

Grijp moed bedroefden vorft. Uw ramp is op een end >

Britaenjen u weerom voor fijnen koning kent.

Uws vaders moordenaers fijn albereyds aen 't wijken

,

En vluchten vaft verbaeft uyt uw drie koninkrijken

,

•T geweld leyd op fijn rug. De tyrlnny heeft uyt

:

Uw *s vyands woeden van den hemel werd gefluyt.

't Geluk dat nadert u. De buy van bloed en tranen

Is van uw hooft gewaeyt. Uw blijde onderdanen

Sien uwe komft te moed • én Schot , en Ier , en Brit

Verfoekt u dat gy weer uws vaders troon befit.

Hy komt als uyt een droom , en fiet aen fijne voeten.

Gefanten die hem weer als haren koning groeten.

Hierop foo barft hy uyt , ó aller heeren heer

,

Van dees verandering komt u alleen al d'eer

,

De faem grijpt tner bafuyn , en doet de kaken fwellen

Om *t geen dat hier gefchiet ter wereld te vertellen >

En in een iders mond leeft koning Carels nacm.

Men komt om dit te fien van alle kant te faem

,

De afgefanten^an devrygevochteftaten

Verfoeken ooMiy wil de barony verlaten

,

En haer vereeren met fijn tegenwoordigheyd.

Soo ras en was de komft des konings met verbreyd

,

Offteden loopen leeg , daer is noch fchuyt , noch wagen

,

Beftendig om al 't volk nacr 's Gravenhaeg te dragen.

Die onlanx ider een fchier fcheen den rug te bien

Daer loopt men nu na toe , en die wil ider fien

,

De vloot komt onderwijl om Carel af te halen

Sy boodfehapt hare komft uyt fwangere metalen.

En werpt het anker uyt. Britaenjens edeldom

Die als een gulden berg in harelrieeren glom

Set voet aen land ; en fpoeyt fijn aenkomft by den koning

Van 't land gehuysfeft in de vorft van Niflbuws woning >

243
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•cis wonderom te fieo, hoedatmenfluypt, en groet,
En hoe > en dees } en die den koning vale te voet •

En om vergiffenis , en lijfs-gena komt imeken
Die meer denkt om vertrek als fich aen haer te wreken.

Hy neemt dan aficheyd , en verfoekc daer by den ftaet

Datf' op den Prins fijn neefdoch hare oogen flaet

.

Al watgy (feght hy) doet aen d'uyt-fprant van Oraenjeo
Soo naer een bloedverwand van'c huys van groot Britcaenjen

Dat fal ik houden of het was aen my gedaen.

En voort béreyd hy fichom naer de vloot te gaen.

Men fiet veel duyfrnden van menfehen faem vergaren
Ontrent des konings huys » die fchoon daer koetfen waren
Geftegen is te peerd , op dat hy ider een
Die woelt om hem te fien een vry gelicht verleen.

Dus rijt hy met fijn broer den hertoog door de ftraten

Befet aen ider fy met ryen van iölditen

:

Ter wijl't niu wfgierig volk vaft dringt van achter aen

Soo hevig dat men Temer fou op haer hoofden gaen.

Allenxkens nadert men de Schevelinger duynen
Bedekt van kijkers , en tot boven op de kruynen
Beklommen van het grau • Maer als men komt op't ftrand

Alwaer een heele ry van Üucken ftond geplant

,

Daer heeft de vorft voor »t left fijnaffcheyd weer genomen
Aen al de heeren daer tot uytgeley gekomen.
En voorts foo treet hy met fijn broeders in de floep.

Haer volgt van duyn , en ftrand dit algemeen geroep

,

God laet de koning , en het huys van Stuwaerd leven ,

En wil hem op de reys geluken voorfpoed geven.
Den koning hoort met vreugd hoe dat een ider juygt >

fin fijn genegentheyd , tot 't huys van Stuwaerd tuygt

:

Voorwaer (ieyd hy) 'k beken ik ben in haer gehouwen.
£n met begon het ttrang vaft vier en vlam te fpouwen.
De zee , en't aerdrijk dreunt van 't donderend gefchiet.

De vloot die antwoord foo datmen geen fchepen fiet.

Het anker werd gelicht; Men fiet de zeylen hijfen

En't koninkliike fchip van ónfen oever dijfen.

Waer uyc de vreugde galm wer? tot op't ftrand gehoort.

't Ver-
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»t Verheugde boodsvolk werpt de klap muts overboord.

En roept God blefch de King , De fpartelende baren

Diedanfen om het (chip als of fy vrolijk waren.

Dekijker fteroogt op de vloot die't zeewaerd trekt

En ider onder nero üngt als hy is gebekt.

Daer fijnder fommige die fchijncn noch te vreefen

Dat het noch alles wel mocht op bedrog uyt wefen

:

De Koning (feggcn fy ) heeft hier te veel vcrtrout

Dat hy dus bey fijn broers dc princen by fich hout

,

Verviel hy wederom in haer fcheur fike pooten

Sy knoptten niet alleen de ftam , maer ook de looten.

By defe hoortmen dat omftandig wert verhaelt

Hoe dat dien vorlt door heel Europe heeft gedwaelt

,

Terwijl daer by eenaer op Cromwel werd gekeven

,

En't groote fchelk mftuk dat by hem is bedreven.

H ier hoortmen't al verdoemt op galg , en op een rad

,

Wat oit fijn handen heefr in koninx bloed gehad

>

EU ginder heeftmen 't op de koningen gelayen

Die Cromwel in het bloed fijns kootnxliten bayen.

Ia men befchuldicht haer van ongevoeujuheyd.

Den goeden heer werd noch by fommige befchreyr.

Die wil den koning fal aen idcr ea) vergeven.

En defe weer hy breng de moordenaersom'c leven.

Of dat hy nemmermter geruft regeeren fal.

De goedheyd (naer hy fryt) dat was des komngs val.

Daer fijnder wederom die dit gevoelen Ituyten ,

En alles met dc wet van'c voorbefchik befluvren.

Op't left foo fcghter een de koning fteekt van't land

,

En foo my dunkt hy laet de ftuei luy hier aen ltrand.

Dushoordemen hier van de meefte kijkers praten

,

Die d'een voor , d'ander naer , en ftrand , en duyn verlaten,

D'een roept waer blijfje maet , en d'ander wil je mee

,

En onderwijl foo duykt de ganfche vloot in zee.

PUNT.
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p UNT - DICHTEN.

Tot Sophy van looft.

NAer *t feggen van Sophy leeft looft maer weynigweke,

Gy ftet ktmy , feyt fy , vriend in al te quaeyen vel.

Maer Fytje alsje (iet leeft Gritgaroanjjoch wel

,

En heeft wel dertig , of jjjfeer jaerdamn gefteken;

Van Michieh

Men feyt Michiel worc grijs , en daer op antwoort hy

,

De grijfheyd is geen nood komt daer geen kaelheyd by.

Van lichte Lambert.

De lichte Lambert heeft op een naer bey fijn ooren >

Een feyt hy dat hy in een veld-flag heeft verlooren

,

Maer naer het feggen van ons oude buer wijf Nel

Leet hy dit oorverlies voor 't raed- huys in duel.

Op Brand.

Brand, feyt hy, om de fchnft uyc Braband is verdreven 9

Hy feyt de waerheyd , maer fy was met krijt gefchreven.'

Van Teunis.

Teun flendert nachten lang in kotten , en in kitten

,

Maer een mael , dronken daegs dat gaet met hem gewis >

En noch feyt Maey fijn wijf dat hy niet op kan fitten

,

En dat haer Teunisjen een rechten drogert is.

Op Jurriaen.

Dat Jurriaen ftaeg fliep tot tien ofellif uren

Dat deed hem naderhand op ftaen voor al fijn buren.

Atn
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Am Everhard.

Gy hebt een fchamper dicht op uwen vriend gefchreven

,

En om dat 't aerdig is meent gy foo kan hec gaen.

»T is een geringe konft een yder 't fijn te geven

:

Gy fteekt en bijt de geen die u heeft goed gedaen.

Noch vraegt gy Everard hoedanig dat wy 't vinden •

En nu gy weten wilt wat ons gevoele fy

,

k fal het feggen , en geen doekjes daer om winden

,

Indien het geeitig is , het ifler beeftig by.

Van Evgelbert. —
Ik weet fey t Engelbert op elk genoeg te feggen

,

En evenwel moet ik den duym op 't mondmik leggen

,

En fooje weten wilt wat daer van d'oorfaek zy >

De minfte onder haer weet tien mael meer van my.

Fan Jofias.

Hoe komt Jofias kael gedronken

,

Want wijnen bier is hem gefchonken ?

Van een Cardinael. —
Een feker Cardinael ter eeren finte Piter

Ên gaf fich nimmermeer aen tafel » of hy liter

Een vis net in de plaets van laken overfiLen.

Oic had hy nu al een eeruymen tijd gedaen >

Soo lang tot dat hy felfsin 't end wierd Paus gekoren.

Sijn dienaers komend weer met netten als te voren.

Soo feyd hy , weg met 't wand , brengt laken op den dis

,

Het visjen dat ik locht nu al gevangen is.

Of
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Op een die door al te dipenonderfoek derfchrif-

ture in fijn berjfenen geraekt was y ende

geflooten fat.

H Ier fit een ouderling met namen Alexander

,

Diealteneufwijs woudoorfnuffdendefchrift,

En 't heylig hcyligdom : het fchijnt dat fijne drift

Van 't eene huyfken hem gedreven heeft in't ander.

I I Op Nel.

Nel fiet een kind beflükt , dreigt dat f'et op fal eten

jy
..| Indien fijt weer foovint.

Ons Claesje heeft te nacht fijn heele bed bedreten

,

Eet dat pp fy het kind.

Van Marcolphus.

Marcolphus twijfelt dat hem fijn ontfangers boren

!

Daer komt altoos tekort , dat kan hy niet verftaen

,

Dies neemt hy voorom felfs öjn rekening te hooren

,

Laft fijn ontfanger dat fy voor hem wert gedaen

Hy doetfe. voor een poos was alle ding ter degen

,

Maer als tot tnegentig hy nu gekomen was

,

Soo fetten hy daer nul , en fey ik houwer negen

,

Met borft Marcolphus uyt > hout liver al den bras.

I I :'} op ten vrou die in eens anders gejioek was

gaen fitten.

Margriet vint van een vrou haer kerk-geftoelt beflagen

,

Dus dreygt fy dat fy haer daer weer van daenfal jagen.

. Wel hoe fey d'ander kind waer toe foo veel gebaer

!

Cy fit hier alle daeg , en ikkom eens in't j
aer

.
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Op een horji die onder aen de tafel gefeten

zijnde, ende pende datter maer klejrne vü voor hem

ende groote aen het boven-end wierden op-

gedragen > defelve met een aerdighejd

wijl te eyffen.

EEn borft beneden aen den dis

Gefeten , fag dat kleyne vis

Voor hem op tafel wierd gedragen»

Dat groote in den fchotel lagen

Aen 't boven-end. Niet wel te vreen

Neemt hyde visjes een voor een

,

En gaet die aen fijn ooren houwen»

Als d'ander gatten dit aenfchouwen

,

Sy vragen ftrax wat hebt gy voor

Dat gy die visjes hout aen 't oor *

Ik heb , feyt hy , een broer verlooren

Door fchipbreuk , en fouseeren hooreo

Of imand van haer was bekent

Waer dat mijn broeder was belent.

Men vraegt hem weder wat fy feggen

:

,Sy weten 't my niet uyt te leggen

,

En waren , feggen fy , te jong

Seyt hy , wanneer mijn broer vergong.

Maer dat ik fulks aen diemoft vragen

Die boven aen fijn opgedragen

,

Die (wijl fy ouder zijn ) aen my
Wel feggen foude > waer dat hy

Gefmakt mocht wefen van de baren.

Sy lachten alle die daer waren

,

Enfeyden, datmen defe quant

De groote vis ftrax ftel ter hand.

Of
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Op een oudt Ventje dat van de luys-fiehe

befmet was.

SChefminckel ouwe knecht die krijgt het lijf volbuylen,

Die d'een voor d'ander naer van binnen ftaen vervuyleh >

En al (Té open gaen daer komen luyfen uyt

,

Die door een groot geweld doen aenval op fijn huyt ?

Wat raed t daer is geen raed tot fuiken quaed te vinden.

Dus vrees ik het gewormr dat fal de man verfijnden.

Een ding geeft noch wat hoop > het ventje is foo fchrael >

De luyièn fterven licht van honger al te mael.

Van een Juffrou die een haes in haer

fchoot vangt,

EEh haes heel hert vervolgt van twee gefwinde winden

,

En wift te lange left geen fchuylplaers meer te vinden

>

Als fich te werpen in een jonge juffers fchoot

:

Sy nijpt haer beenen toe » en dom het nat s je dood.

En fchooh dat lange kees haer ftrax floeg in de boeten

,

En wou dat fy.daer voor fou breuk betalen moeten

,

Men loeg met hem > en fey fmijt vry je muts daer naer

,

Sy is van adel / en mag vangen haer met haer.

Op Martijn.

MArtijn uw baerdfoo wit als vlas

,

Uw mannelijken Hang wefen

Toont ofdaer vry wat wonderswas
) n 't voordere by u te lefen

,

Maèr gyen ik weet beter. Sus

,

En laet u doch geen woord ontglippen >

Soo blijft g' een (lommen Tulhus >

Een Cato met beflote lippen.

Op defelve.

E wereldt groote ïpeel-tonneel

Doet d'eenefchreyen, d'ander quelen >

Een
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Een ider een die krijgt fijn deel

En moet fijn perfonage fpelen.

Martijn foo gy u felven kent

,

Soo bid ick u paft niet te brommen

,

Maer (peelt een rol na datje bent

,

Dat 's macker houtje by de ftommen*

Tot Fop.

Ik feg u dikmael Fop gy bent een groote liger >

Wel fegt gy ider menfch dat is een leugenaer

,

Gy hebt gelijk 'k beken ' 1 geen dat gy fegt is waer

,

Maer gy bent in dat ftuk een grooten overvliger.

Op Melis. —
Als * t op een vechten gaec tijt Melis aen het loopen

>

Hy vreeft hy mocht het met fijn beften hals bekoopen

,

En als hem imand vraegd hoe quaemt gy foo te vlien ,

Soo haet ikfe ffeyt hy) dat ikfe niet mag fien.

Op een fchildery waer in verfcheyde natiën

ider met luer kleederen waren afgebcelt.

En feker fchilder lud naer 't leven

De natiën haer dragt gegeven.

Ivlen fag dacr Schotsmans Blauwe muts

,

Der Switfers flodderbroeken futs

,

En Conterman quam me te voren

Met langebroek en kleyne fporen.

Men fag hoe don Rodrigo ftak

In nauwe mouwen en kasjak >

Gelopt geknevelt tot fijn ooren.

Den Rus was fchier in 't bont verloren.

Men facher Pool , en Tranfilvaen

Met hare kale bollen ftaen.

Den Duytfcher in den buffel Reken

,

Een iders kleed dat fcheen te fpreken.

Q^2 Een
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Een fachmer naekt in 't hemt by ftaen

,

Die op fijn fchouder had gelaen

Een heel liuk laken , en daer neven

Was hem een fcheer in hand gegeven.

Een die dit fag diedocht het vremt

Dat dele kerel dus in 't hemt
Gefchildert ttont met naekte billen

,

Hy dacht wat mag dit feggen willen

,

En bad de meenerom de reen

,

Dat defe daer dus ftond alleen

Aen hem eens uy t te willen leggen

,

Hoort dan fey d'ander , 'k fal 't u feggen

>

Van al die hier gefchildert ftaen

Is geene , ofmen kent hem aen

Si jn dragc , en fijn manier van kleede
;

Was dees ook foo , hy ftont foo meede
^

Maer die gy hier dus naekt fiet ftaen

Dat is een Fransman , die fich aen

Geen een manier van dragt wil binden

»

Maer ftadig weer wat nieuws te vinden >

Die nemmer blijft op een manier

Kon ik niet anders Rellen hier.

Ik heb hem ftof , en fcheer gegeven

,

Daer magh hy naer fijn fin mee leven.

Want eer hy halfwas afgedaen

Sal 't huwelijk met Trijn en Joris noch gedijen >
Wel wat begint de meyt

*

Want naer fy felver feyt

,

Heeft fy den buyk voor lang al vol gehad van vrijen

!

Als mondige Martijn by ider een liep keffen

Dat onfe fchilder Jan noic iraand wel kon treffen

,

En

Quam weereen ander mode aen.
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En naer hy over al fijn konB had uyt gebracht

Soo fey den anderen ik fal hem lekken wacht

!

Ik wed ik hem eer lang contrary fai betoonen

,

En eafhem voorteen jaep door neus en bey de knonen.

Gaet , feyt hy , fnapperd en fegt noch van meefter Jan

Dat hy geen tronyen ter degen treffen kan.

25*

Van Agniet en Maey.

Eenydereendie praet van Lijntje buurs Agniet,

Om dat 1 'et eens toel iet >

't Is wonder , want van Maey en fouder nimand praten

,

Had Ty 't maer toegelaten.

Aen den Heer van Brandwijk , als by myfijn

Ockenburg, Pfilmen, een Briylofts-dicbt , en fijn

vierde B9ek^vsn jEneas by hem in duytfche

vergen overgefet badde toege-

jonden.

HEt pakjen dat gy my hebt onlanx toegefonden

,

Dat quam my wel ter hand , ik heb het ftrax ontdaen,

Ik heb daer onder al uw Ockenburg gevonden

,

Een meer als deftig werk vol hoog- geleerde blaen.

Ik heb het aerdigboek met grooten luft gelefen

,

En was nau aen het end , of fprak met herten mond

,

Kan foo een fchrijver wel naer waerden fijn geprefen

!

O luckig Ockenburg dat dien Homerus vont

!

Ik facher noch een werk dat over vele ¥ jaren

Is in de pen geweeft van menig braef Poëet >

Maer (als ik 't feggen derf) foo hebt gy van dit garen

,

Geleerde Westerbaen, de tijofte web gerect.

O a
'tGeea

f$ijn Edts. Plalmn*
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•t Geen dat ik voorder fag dat waren andre dingen

,

1

4 Het raekten boog en pijl van Venus dertel wicht >

Daer in foo hoorden ik verliefde toonen fingen

Die lieffelijke tong , die kusjes heeft gedicht.

Ik greep een ander boek , en nauwelijks was *t open

b Ik fag een koningin verfmooren in haer bloed,

En foo my docht ik fag het gudfend root noch loopen

Al rookend uyt de wond gelijk een watervloet.

'k Pas op geen c loopers neen , de gal en fluyt geen oogen

Van onpartijdigh volk : loopt vry , dit hou ik ftaen >

Dat al dat Maro oit te Romen heeft gewogen

,

^ Haelt in het Nederduyts den netten Westerbaen.

Aen den Heer van Brandwijk als ik hem een

beele vlugt van allerley dujven hadde gefondcn.

3TT Send u hier een kooy met duyven

lx*'aoppers, tuymelaers , met kuyven>
\ an den alderbelien Üag
Die oit duyve-melker fag.

*k Wed dat al de Haegfe ftoffers

Van haer duyve , van haer doffers

Seggen met , of tegen wil

,

'k Hebber foo geen op wijn til.

Kijk» ay lieve, dat fijn kroppers, \

Harde fnuyters , ftijve kloppers

,

Rond van krop ,en los van vel

,

En coleur fchoon ifabel

:

En hier hebjer noch een paertje

Van 't oprechte tuymel aert je

,

Dat komt vallen uyt de lucht

Als gefchoten in de vlucht.

a Een Bruylofts- dicht.
b Overfet'ting van 't 4. Boek. Aïneas.

c Een Boekje» tegen den Heer van Brandwijk gtfcbrcun, genatmt

eenvoorloot>er%

JkSeg
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2J5
*k Seg u toe van defedreyers

Alle maende jong , of eyers

,

's Winters » fomers altoos wis ,

Of ten minften felden mis,

Beter fi jnder geen van broeyen » |

En om Ichoone jong te voeyen

Set ik defe boven aen

:

Geen die haer te boven gaen.

Als f ' haer wijfjes gaen befpringen

Draeyenfe vericheyde ringen

,

Altijd fijnfe op den tril

,

Staeg in roeren nimmer ftil

,

Stadig hoort gy haren fnater

,

Haer geklap > en haer geklater.

't Vrolijk fpclen van dit dier

Geeft fijn meefter groot plaifier.

Maer denkt gy waer toe dit fnuyven

Van uw duyven met haer kuyven

,

G ' had beft uwen intt gefpaert

,

't Sop en is de kool niet waert,

Secht my ifler van fijn leven

Niet van minder faek gefchreyen

,

En gedicht op Hechter ftof

Van een luys , van Efels lof<

Dat jet meent 'k hou Venus peerden

Vry van meer , en hooger weerden

Als dat lomp , en flecht gefpuys

Van een efel , vlooy , of luys.

Hola 'k moet mijn reden ftuyten

,

Want het fchip dat leyt al buyten.

•k Ben en blijf foo lang ik leef

Uwendienaer , en uw Neef.

Van Jaep Gïjfen y en een Barbier.

Aep'Gijfen op een tijd ging recht na ftee toe ftappen >

Hy wau gepoetft fijn op de fteeluy haer benier

,

Hy vraegden man en maeg waer datroê fich Uet fchrappen,

(^4 £n

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



En cyntlijk wijft men hem het huys van een Barbier.

Jvlen fet den Boer een ftoel , en meefter zeept fijn kaken

Tot aen de ooren toe , en doe met 't mes op *t leer

,

En wijl hy doende is den boer vaft kael te maken

,

Soo krijgt hy voorlaft , en pift in de kamer neer,

Jaep die kijkt fchilijk om , hem dunkt hy hoort wat leken

,

Hy fiet het werk vaft aen * en vraegr wat het beduyt.

Wat hebje ( feid hy) voor het huys aen brand te fteken <

Tut tut (fey d'ander weer) ik ga te Mey daer uyt.

Strax tijd hy weer aen 't werk , en Jaep was nau gefchoren

Of daer quam imand die de meefter fpreken wou ;

Hy wierd geroepen , en hy trat terftonts naer vooren

En vraegden wie daer was , en wat men hebben wou ?

Den boer verheft geen tijd hy laet de boxe facken x

En lecht een grooten hoop in *t midden van 't vertrek.

Den and'ren komt , en feght fult jy hier fitte kacken

!

Ik falje. Hout fey Jaep , waer toe foo veel gefprek <

Wanneer het flus van u hier door de kamer ftraelden

,

Soo had gy ftrax voor my uw antwoord in de mond

:

Ik geef u van de munt daer gy doe mee betaelden.

Piftgy , en gaet te Mey % ik kak , en ga terftont.

Laetfle woorden van James Graharn^Mar-
quis van Montros, Grave van Kinckardijn.

DUsfprak Montros , wiens ooge blieken

En beul , en kijker deed verfchricken

,

Met een eantfch onverfaegc gemoed

»

Kom laeft de bijl vry in mijn bloed

,

Doe vry dit lijfaen ftucken kerven >

De ziel verhuyfen door de koord >
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2*7
Ik fal alfoo kloekmoedig fterven

,

Als gy my fchandelijk vcrmoort.

Hang vry mijn afgekapte leden

Aen poorten van de fchotfe Steden

:

Dit hoofd fy op een ftaek geftelc

Dat Carel diendenom 't geweld

Van dwingelanden 't hoofd te biden:

Mijn welgemoede ziel verwacht

Dat aen dit lichaem fal gefchiden

Dat en de dood , en u veracht.

Och of uw bloed-dorft foo veel ftucken

Kon van 't gemartelt lichaem rucken >

Dat men in al Európaes lteen

Het vlees van mijn vermoorde leen

Ten toon kon voor de poorten hangen

,

Soo wierd Montrofles dood verbreyd

»

Soo fou de dood van dees gevangen

Doen roemen fijn getrouwigheyd.

Het fouwen gulde letters wefen

Daer heel de wereld in fou lefen

Hoe dat men hier fi;n bloed vermorft

Om dat hy trou was aen fijn Vorft.

Kom vlecht met uw bebloede handen

Nu voor mijn hoofd een ecren- krans

:

Gy foekt mijn deugd te doön met fchanden >

Maer geeft haer ftralen meerder glans.

Morgen-gift aen deWèl-Ed: Vrouw Adriana

Catharina van Naeldwijkj, weduwe wijlen den Wel-

Ed: Heer Johan van Dam, Heere van Moreau-

fart, naer fy
des avonds te voren bet geefie-

Itjks habijt badde aengenomen.

DE pen die u wel eer een versjen heeft gefchreven

Alsgy uw waerde J a n gaeft pens uw rechterhand^
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258
Soo 'c fchijnt werd wederom met nieuwe drifc gedreven

Nu g'u op nieuws weer bind met dees veel vafter band,

Soo fy u doemael quam hec vrolijk lo uycten »\

Lijk gy van haer mee wens , en fegen wierd begroet >

Soo kan fy wederom haer iver hier niet Ituyrten >

Maer ftort op du pampierdees hare morgen.groet.

Cy hebt een man gehad die in fijn jonge jaren

In 't bloeyen van fijn tijd wierd van de dood gevelt

;

Uw eerfte Bruydegom heeft u de dood ontdragen

,

Maer die gy nu om helft is boven haer gewek.

Wel aen dan God die wil u heyl en fegen geven ,

Oat wens ik > en dat gy deq overigen tijd

Die u den hemel noch vergunnen falte leven

In troulijk dinen van dees Bruydegom verdijt.

Op de Gedichten van den Heer van Brandwijk

als hy my die hadde toegefonden.

Hier hebt gy W^sterbaen dien Hoofdman in het dich-

Dat 1 ijm- feyl in den top » (ten

Dien Duytfchen Maro die den Koomfchen fchier doet

{Wichten

Voor fijn gekranften kop.

Leeft fijne versjes met fluweelen inft gefchreven
Soo vloeyend , en foo net

,

Dat 'k loof Apollo felf de rijm-pen heeft gedreven

,

En fijne handgefet.

'K beken dat mijne lier (het veel te lange toonen
Dat 's uwe lofbereyk

:

Mijn Lauren fijn te dor om foo een hoofd ce kroonen

,

En mijnen in& te bleyk."-- 'Ken
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259

'K en kan 't hoog-dravend werk niet naer vcrdienfte prijfe

,

En ook niet ledig ftaen.

•T is dan genoeg dat ik genegentheyd bewijfe >

Als gy die nemet aen.

Aen den Heer van Gifenburg , als hem een

fchoonen Snoek'™ ontfnapt , die jijn Wei-U: mj

had gemeent te [enden.

KHeb verftaen dat uw gevangen

Die gy meenden ons te langen

Het heel aerdig is ontfnapt

,

En niet wederom betrapt.

'T is mijn leet mijn goede viflers

Dat de fnoek u dus maekt miflers

,

Die 't gewonne goed bewaert

Doet foo veel als die 't vergaerr.

Echter fnoek- maet is 't ontkommen

,

En het keuke-mesontfwommen
JndeGife,daerhyis

Weer aen 't moorden van de vis;

Laet hem vry lijn met-gefellcn

Dit fijn avontuur vertellen ,

'T is licht vrydom voor een tijd.

Lang geborgt en fchelt niet quijt.

Is hy 't defe mael ontloopen

,

Hy fal 't namaels foo bekoopen

Dat fijn doorgekerfde lijf

Noch in uwen ketel blijf.

Ex tempre.

Op de Geboorten-dagvan deWèUEd: lonkvrou,

Geertruyt lev'mgfton ,
geboren op dem^ Februarij.

AL geeft O&ober wijn , al ftaet de Mey in bloemen

De tweede raaent van't iaer die kan noch hooger roemê
- -

—
'

- Die
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26o
Die gafeen aerdiger en edelder gewas

,

Waer by dat cijl > noch tulp > noch crocus komt te pas >

Die gaf een foete maegd met roofen op haer kaken

,

Wiens wit de leliën haer witheyd doet verfaken

,

Wiens fwierenom haer hoofd de wijngaerd ranken doon

.

Weg met de bloemen , want dees bloem die fpant de kroon.

JE* tempore*

PUNT-DICH TEN
Overgefet uyt

M.VALERIUS MARTIALIS.

Van Atria en Porto.

ALs Ar ria de kling uyt haren boefem t ukten

,

Sy gaff' haer man dat hy die in de fijne drukten ,

Ilu fey , o Pceto ! weet dat my mijn wond niet fmert >

Maer die gy maken fult raekt my alree aen 't hert.

Tot JElia.

Maer ik onthouden heb foo had gy maer vier tanden

Door hoeften wiert'er twee , en noch eens twee te fchanden.

Hoeft nu vry Aslia het live lange jaer

,

Var. voorder tand verlies en loopt gy geen gevaer.

Van Acerra.
Acerra noit naer wijn van daegs tevore Hinkt

Al meent g'et > want de vent tot aen de morgen drinkt*

Van Gellia.

Alleen fal Gellia haer vader noit befchreyen »

Maer als fymund {jee foo maektfe groot geween,
Sy



26 i

Sv treuren niet die daer een plafdank van verbeyen

,

Weent fy rechtveerdig ,
fy befchrey haer rou alleen.

Tot Fidentinus.

Het boekje dat gy bromt is Fidentine 't mijn

,

Maer wijl gy 't brabbelt foo begint het uw te zijn.

Van Linus.

Die Linus 't halve fchenkt , en 't heele niet vertrout

Toont dathy livcr wat als nimendal behout.

Tot Lycoris.

Die deef uw Venus heeft Licoüs ulgemaclt

Al vry wat plafdank by Mincrva heeft gehaelt.

Tot Velox.

Mijn dichten vallen lang (foo Velox feytJ dat fchorter >

Maer hy fchrijft nimendal , *k beken hy raaketkorter.

Tot Galla.

Noit geeft gy Galla maer belooft veel fchoons altijd,

'k Bid weygert nu foo gy ftaeglogenachtich zijd.

Op Paulus.

Paulus koopt verflfen, en ny bromt»
r
e voorde fijn,

Want 't gene dat ik koop noem ik met recht het mijn.

Op Pofthumus.
Met mond en rechterhand wik gy ons vriendfehap roonen ,

Maer vraegt gy wat ik eys i Veel liver hand als koonen.

Op Pofthumus.
Wanneer gy Pofthume my ergens komt ontmoeten

Al was het tien mael in een uer die is uw groeten >



Wat doet gy fegt gy , en dat geeft my groot vermoen

Dat gy , ö Pofthume , felfs weynig hebt te doen.

Van Fannius.

Sijn vyand vluchtende fich Fannius vermoort

,

Sterft om niet dood te fijn ! Wie heeft oit fulx gehoort *

Op Cinna.

Men feyt dat Cinna niet en doet alsop mijn fchrijft >

Maer wat baet fchrijven > als het dicht verholen blijft ?

Op Cinna.

Al wat dat Cinna eyft hy niet met allen hiet

,

Wel eyft gy nimendal foo weygcr ik u niet.

• Op Varus.

Als wy een wijl geleen tot Varus 's avonts aten

Daer was fchoon tafel goed > maer fbijs niet al te veel

»

Van filver blonfc den dis , en van vergulde vaten

,

Daer was meer fpijs voor 't oog als voor een grage keel

.

Brengt al dees koftlijkheyd , en al dees gouwe pullen

Vry aen een kant fey ik , en geeft ons bet te fmullen.

Op Selius.

Datter geen goden fijn die in den hemel woonen
Ontfiet fich Selius daer uyt te lappen niet 9

En meent de waerheyd van fijn feggen te betoonen

,

Mits hy dit feggende fich onbefchadicht fiet.

Op Galla.

Als Galla haren man befchreyt fy haer verfchuylt

,

Uyt fchaemteloof ik dat fy foo eenvent behuylc.

Aen



Am Fabulla van Baffa.

Alwaer men Bafla Get Fabulle f * heeft een kind

Ontrent haer , 't is quanruys om daer wat me te fpeelen

,

En niet te min goed kinds en is f ' in gecnen deelen.

Wat fout dan fijn 5 Somtijds ontfnapt haer wel een wind.

Tot Gellia.

Gy fult , ö Marce , fchoon voor fevrn dage wefen , \

Datfegt gy Gellia als gy een hatffl r ftiert •

Soo*t waer is dat gy fegt , daer is licht uyt te lefen

Dat gy , ö Gellia > noit act van fuik gediert.

Van Thais en Lecania.

Lecania heeft wit

En Thuis heel fwert gebit

,

Maer 't eertte dat kolt duur >

En 't ander geeft natuur.

Van Philon.

'K eet noit feyt Philon tuys , en 't geen hy feyt gaet wis.

Ky eet niet , als hy niet te gaft genodigt is.

Tot Poflhumus.

De deugd die gy my deed en fal ik noit vergeten

,

Maer daerom fwijg ik die om dat gy daer van roemt

,

En alffcr irrund die wat breet wil uyt gacn meten,
*

Dan feg ik hy heeft my die fel ver al genocmt.

Wy konnen Pofthume die alle bey niet pri jfen

,

Swijgtgy, indien gy wilt dat ïkdie lelf verhael,

Want al fout gymy noch al meerder deugd bewijfen

,

Als gy u daer van roemt verkleynt gyf* akemael.

-

26J

Tof
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2*4
Tot Lupus.

fiv ziit voorfpocdig , en daer zijc gy droevig by

,

iSaer wacht ïi dat fortuynfulx niet en komtte weten,

Want foo fy 't eens vernam hoe wiert, o Lupe , gy

Met etoote reden een ondankbaer
menfch gehceten

Op Marianus.

Gv wert begift van een die wrek is buyte maten

Dat weet gy Mariaen , warom , dat weet gy mee >

En nochtans hebt gy hem uw erfgenaem gelaten

Op dat hy naeruw dood in uwe fchoenen tree

,

Letgy op d'angels niet die in dit lokaes fchuyien

,

O meer als arme proy bemint g'uw eygen val *

Meent gy dat foo een vent fou uwe dood behuylen z

Neen. Wilt gy dat hy fchreyt , foo lact hem nimendal.

Van Fabius.

Schoon Fabius al 't fijn aen Labienus laet

,

Soo komt hemnoch veel meer na dat de kerel praet.

Van Eutrapelus.

Terwijl Eutrapelus met fijne trage fcheer

Lupercus hoofd half fcheertwaft d'andre helft al weer.

Op Cajlor.

Dat Caftor dus koopt goed met hoopen

Dat fal 't hem alles doen verkoopen.

Tot Gaurris.

Die veel gerchenken geeft u Gaure rijk , en oud

Indien gy 't vat , hy u haeft voor geftorven houd.
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Van eenquade Man en Vrou.

Dewijl gy bcyde fijt van een en 't felve leven

,

De vrou foo boos als al de furiën met een

,

De man tot alle quaed hem over heeft gegeven.

Hoe feg ik komt gy dan niet beter over een.

Op Paula.

Paula had Prifcum geern voorwaer f'en is niet fot,

Maer hy begeert haer niet , Is hyje ook te fot.

26S

Tot Catullus.

Catullus fegt dat ik fijn erfgenaem fal wefen

,

Maer ik geloofhet niet voor dat ik 't heb gelefen.

Op Diaulus.

Diaulus die noch korts een doftor placht te wefen

,

Begraeft de doode nu. het geen hy dee voor defen

Dat doet hy noch , is dat niet wonder

!

Wat doet hy dan < hy helpt f'er onder.

Tot den Kaifer Dotnitianus.

Schoon gy mildadig fijt in giften te vereeren

,

En dat gy die belooft , daer naer noc h te vermeeren

,

O vorft ! die koningen en ook uw felfs verwint >

Gy wert niet om de gift maer fy om u bemint.

Op Paula.

Paula begeert my , maer fis oud dat's van den bras

En nochtans nam ik haer indien fy ouwer was.

Op

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

121 L29



166
Op Sophronius.

Sophroon uw wefen voor foo ftatig is bekent

,

Dat 'k my verwonder hoe gy vaer geworden bent.

Op Zoilus.

Een rooy bol , fwart V3n mond , kort voetig > daer by fchecl t

Indien gy eerlijk fijt 'kfegZoile 'tis veel.

WET TEN

BACKERS KAERTJEN,
't
^ '

<
; : Ofte

.
t ;V :

^f^% :

j

Hrt TeJItntent van 't Honderden.

DRoocht eerft de kaert ter deeg , foo wilfe van malkan-

der,

Steekt hooch en laeg door een , de blicke van den ander.;

De bier en wijn-kan met de glafen van u fet.

Soo ftort en plcnck gy niet , maèr hout u tafel net.

Paft in het deylen , dat de kaert worr ront gegeven

,

Want tienmael den «n een »die wort'ervoorgefchrevea.

En keerr geen bladerom »
't wortforrwijtsfoogedaen f

Maer 't raekt dik uyt de jan door 't keeren van de blaen.

"Pw lefTen naer u trekt , laet anders kaerten leggen

,

Speelt altijt eerlijk fpel , foo valt *er niet te feggen.

Eerft naer een vijfden dans , en viergelijken fiet ,
,

En die niet vindende vergeet u romrcl niet.

En fpeelt niet voor u beurt , wilt voor u tijd,niet fpreker;

,

Maer fiet wel tóe , dat niet by u en wert verkeken

,

Siet
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Siet wattér wort gelege , en fit gy voor de hand ,

En dat gy ftaet maekt , dat het feker is gejanc

,

J Let op uw mackers fpel > en foo hy u Iaet kijken

,

) Goetromfel hoogendans, en deftige gelijken ,

Set af, al watje kond , endanuwmemaetraekt,
Doch is 't niet feker Jan , 't is beter datjet ftaekt >

Want als gy hebt gefpeelt uw capitale ftucken

,

En is het dan geen Jan , foo kant 't wel qualijk lucken ;

Ja, dat, inplaetsvan Jan het fpel noch wort geftuytj

Maer > die kan rekenen , die fpecltet feker uyt.

Haelt wel de tinen deur , fchrijfc duydelijke fchreven

,

Soowort'er, ofhetvijf, cf tien is, niet gekeven.
Set niet een oog te veel , paft op eens anders fchrift

,

Vergeet ook niet een fchrcefdoor al te grooten drifc

,

Want maer een oog of twee vergeten in het fchrijven

,

Maekt dikraaels , dat een fpel moet ongewonnen blijven

,

Swijgt in eens anders fpel , veel leggen baert gefchil >

Soo gy wel fpelen wilt , foo fpeelt met allen ml.

Verhaeft u nimmermeer , gy mocht daer door verfaken >

l En foo tot het verlies van 't hecle fpel geraken

,

Siet, watudienftigfy, en wat g'u boft maekt quijt,

'T is wetenfehap , de hand te fuyveren by tijd.

Wilt noit geen vijfden dans , noch vier geli iken heelen,

Al hadje noch foo veel , ten is geen eerlijk fpelen

,

Wenkt aen uw macker niet , oflijt niet dat men 't doet,

Want waerdat iulkx gtfehiet , en is dit fpel niet foet,

l Onthout, wie dat ter gaf, al iflêt lichtom weten,

Soo wort 'et echter noch den meeften tijt vergeten.

Siet noit in imands'fpel , het uw voor 't fien bewaert.

Onthout wat datter is, of in, ofuyr dekaert.

I

Die hier ter deeg op let , en dit wel wett vanbuyten,
'Sal dik met flechte kaert heel groote fpellen ftuyten.

Verfaekt noit , als door noot , fpeelc noit geen andre blaen

Al ftondt een tweetjen bloot , dat vallen moet laet gaen.

R 2 En



En'peelt niet om de kaert , danalflet is van noode

,

Want dikmael fout gy 't fpel van uwen macker doode'

Hout altijd blaan befet , omblootfe niet te ras

,

Soo cv dit wel onthout , het komt u dick te pas

,

Als 't ongeluk u treft , wilt vloeken ,
uren ,

fweeren

,

Maer » £ft geduldich , denkt de kanskan haeft weer keeren

,

Legt by vier Mlenom, want kieft de kaert een fy,

Die ongeluckich lpeelt , raekt dik wils heelinly.

Als gy gewonnen hebt , foo laet u fchijven tellen

,

Of anders fou men 't licht in het vergeetboek fteilen.

Het gene gy verlieft op ftaende voet betaelt

Die defe pad betreet niet lichtelijk en faelt.

VAN DEN

Wel-Ed: Hcere van PAFFENRODE,
i

Op het veteeren van een fchotel kers , ende eenpapier

zjtad van het felfde.

D Ank heb, beleefde heer, voor dogter ende vader.

Ik heb de moeder • g'hebt het daarom wel gemikt.

1 k heb de vader en de moeder zaam gefchikt

,

En hoop fy lullen teelen kinderen te gader.

'K gebruik de dogter , en wagt zegen uit het z^en
1

Op 't nieuwe houw'lik
}

't welk indien het wel gelukt

En in het kinder-teelen niet te lang en tukt

,

Cy zultcompeet zijn , en ik fal de klokken luyden.

Letfopboop.

I. Messu.
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ANTWOORD
Aen den HEEK

26$

JOHAN.MESSU,
Op fijn voorgaende toegefonde versjens.

DAnk-heb en is niet waerd noch dochter,noch haer vader.

Wijl gy de moeder hebt , foo hebt gy't wel gemikt

,

Wel aen de moeder met de vader faem gefchikc

Soo tcelen f* u wel haeft veel kinderente gader.

Gebruykt de dochter dan , wacht fegen uy t het fuyjen

Op'c nieuwe huwelijk , 't welk foo het wel gelukt

,

En in hetteelen van de kinder met en tukt

,

Sal ik compeer fijn , en gy fult de klokken luyjen.

Aen de

Hr
.
COMMANDEUR,
Om Aenhetien-, felfs niet konnendegaan.

MYnhof, Heer Commandeur , die lijkt wel kreupel-

bos.

Den baas is kreupel , en verlangd na Kaddels ftokje ,

Hy fpringd op tofPlen > en een bed-ftok is fijn ros

,

Soo kruipt hy fomtijds na den hof eens uit fijn hokje.

Uw' fchild- wagt mift hem dat hy felfs met korad fchooien

Mift gy hem niet t het is gefelfchaps overvloed.

Want daar m'een heele web ziet om de armen plooien

,

Werd ligt een bedelaar vergeten onverhoed.
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3y mangel evenwel gebruik iknog de ganzen

,

Niet datfe my opvoeren in de koude maan

,

Daatzaai nog maai ik niet , nog vvaaefoofteilekanfen .

Maer dat 's u fe$*gen. Ionkheer , dat ontbreekter aan

Aan 't kreupeLbos , een korf vol groen ?n friffe fpruitjes

,

Die bait jens dragen als de tipjes van de mem
Van RolUijn, verhoor de ganfen; geevdeguitjes
'

Haar luit en wenfeh, en zijtgy daar door inde klem,

Heb moed; foo'clukt, gy zult al wederom Compeer zijn,

En ik voor dobbel deel met itloppen in de weer zijn.

J. M e s e u.

ANTWOORD
Aen den HEZRM %

JOHAN MESSU,
Op fjn voorgaende versjen.

WEI wat kreupel hoor ik kreunen

,

En fijn manke gangbefteun^n

,

Hier 't is Jan maet ! wel hoe nu

Dit gaet qualijk heer Meflii.

Wat begeer je i 'kbid laet weten

,

Souje geren besjes eten

,

9K weter raed toe : geef f ' hem Ian

,

Daer ftaen goeje neemter van

,

Lecht niet ofmet Ian van Leyen

Ivlaer geeft van ons befte beyen

:

Vrienden hof• goed is gemeen

,

V
'K wilfe beter niet belleen.

Amiiorm wwiacommunie

Aen
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Aeneen vriend , die fomtijds een versjen

met my gewiflelt heeft

:

i

In nugrits voluijfe fat eft.

K antwoord weer mijn vriend op uw vermaek'lijk fchrij-

ven,

Hoewel dat ik beken

Het ftoutruyd is van my mijn Ivvackeveer te vrijven

A.en uvv geleerde pen.

Mijn fchip is niet gemant op fchut-gevaer te houwen

,

Veel min met u te flaen

;

'K ben evenwel bereyd om met u zee te bouwen

,

Al fou ik onder gaen.

Al bent gy hert getant ik laet de moet niet vallen >

Maer geef weer vier op vier
j

En whTei lbo met u geen grove donder-ballen

,

Maer kogels van pampier.

Al wert het twee gevecht verboden by de Staten

Ditcampenftactonsvry.

Wy vechten , en nochtans daer wert geen bloed gelaten

Van u , noch ook van my.

De ganfe veren fijn ons piken , en raufquetten

,

Den ina-pot 't magalïjn.

De letteren die wy in hate ryen fetten

Ons ilrijdbre mannen fijn.

Het fchee't my niet uyt hoe veel ryen , en gelede»

Gy uw flag oorden ftelt.

Mijn fwart gewapent volk fal d'uwe tegen treden

In een pampiren veld.

^ Schoon



Schoon ik de Lauren-krans niet uyt het perk kan dragen

,

En geen verwinnaer fy.

Als ik rnaer leggen mag , ik heb met hem geflagen

,

Dat 's Tofs genoeg voor my.

H TL Y K - D I C

, Of bet af-fterven van fijn Excel***.

FREDERIK MAGNUS,
Wild ende Rhein-Graef, Ridder van de Konink-
L

lijke Deenfche Ördres, &c. Generaelover

de Gavallerie > Colonel, Gouverneur van

,
Macil richt-, &c.

Overleden den 25. Januarjj 1 6 7 3.

HOe fit de Weduw hier bedruckt

!

Wat droefheyd iflcr by de Wefen ,

Dat haer de dood dus heeft ontruckc

Die haer Vertroofter placht te wefen.

Ay fiet hoe F r e d r 1 c k s dood gebeenc

Gelijk als met een filten regen

Eenpariglijk hier werd beweent

yanCap, vanTabbaerd, enden Degen. :

Treurt niet Maeftrichtfe Borgery rr

Mifgun hem nier het eeuwig leven

,

iVlaer danckt veel eerder God , dat hy

Soo lang by uwlie is gebleven.

Wenft niet dat hy nochby uwaer*
Gy fout u tegen God vergiffen ,

Die u liet houden foo veel jaer
_

Dat gyin' t ee r lt ' had konnen miflèn.
De
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De dood heeft 't leven afgemeyt

:

Het lichaem fal in d'aerde Grieken

,

Maer fijne deugd' , en vroomicheyd

Sal eeuwen naer fijn fterf-dag blinckert.

Den ingefete maek een rey

,

Geley het Lijk met borger- tranen

>

Met Weeuwe fueht , en Wcesgefchrey,

En herten-leed der onderdanen.

Men hou in fteen in elks gefichc

Met gulde letteren te lefen

:

HlER LEYT DIEN HEER DIE VAN MAESTRICHT

Een Borger.vader placht te wesen.

j. V. Paffenrode.

C
En

EER-KRANS SEN,
Gevlochten op 't Af-fterven

Van den Hoog £d: Wei-geboren Heer>

lonkh. JAN van PAFFENRODE,
Vry-Heere van Gufinghni , Lteutenant Colonei,

Commanderende het Regiment van fijn Vor-

ftelijcke Genade Prins Maurtts van Naffou,

gebleven binnen Wijck^tot Maaftrtcht,

op den 24. Junij 1673.

Laas BoUandt drouf geluyt, de faam van Paf-
fenrode

Betuyghden wel in Wij<k hoe defen vromen Htlt,

Ten dienft vzn'tVadtrlandi , was in *t Belegh van
' node, * . Die
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Die met een wakend oogh wierd ftaagh voor aen gerelt.

Sijn kloecken Erm dwongh , den Vyandt dick te wijcken

Door kracht vao't diep beleyt,trots immer kloek Romeynj

Men zag,h Heer Jan doorgaans dc hooghfte Ecre ftrijcken

Vol dapperheyt befaamt , by Grooten, en by kleyn.

Dien Helt , fchoon hy foo klocck fijn leven daer moeft laten

,

Herleeft , gelijk Epamintrtdas door fijn Daln >

Ofeenen tweeden Alexander boven ma;en 9

Mits nu fijn Daden oock by d'haer gefchreven ftaen.

De Glorie van fijn faam fal Eeuwigh hier oock duyrcn

Door 't kunftigh werrickdat fijn Breyngewerrickt heeft.

Een Boecl^, ons leerend hoe de Griecken Stadt en Muyren

Bewaerden , en oudt f^«om door Camp in Glorie lèeft

:

Scer konftelijck voltoyt , met veel bevalligheden

Ooorvlochten heen , en weer* hoe immer vroom Zoldaet >

Ten dienfte van fijn Landt, om Glorie heeft geftreden

,

En wat tot d'Uytvoer oyt hem te bedencken ftaet.

O ! Helden Helt , u Naem moet hier on welck'baer leven

,

Door u verftant , en Da£o, is Gorcom hoogh gefchït'

,

Den Hemel wil tot loon u d'hooghfte vreughden geven

,

Gy waert , HeerJan, des Deugts oprechte wieroock-vat.

Op den Selven.

HEeft Goreum oyt een groot Verftant

Geteclt tot Lofvan *t Vaderlant ,

't Wds Jan van Paffenrode,
Die dobbel Eer , en Lof is waart

,

Kloeckdoor de Pen., en kloeck door 't Swaart,

Een Man dees tijdt van node.

Waar zagh men kloecker Batavier

(Als hy in fVtjckhid het beftier^

Tot nadeel der Vyanden

,

Als hem , die door fijn kloecke vuyft

Zoo veel Franc,oifen heeft geknuyft

,

Die ' t wijcken achte een i'chande.
* .

-
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Als men hem gaf daar fteeck op fteeck

,

Heer Jan doen niet een voet en weeck j

Maar vol van dapperheden

,

Heeft hy in hoogen Lof , en Eer

,

(Si jn vyandt gaande braaf te keer)

Voor 't Vaderlandt geftreden.

Dien Krijgbsbeltydie fijn leven end*

Met glorie , leeft in 't teftament

Dat hy heeft nagelaten

,

Een Boeciitnct groote kunft doorwrocht,

Uyt boecken kunttigh opgefocht

Tot voordeel der Nafaten

:

Ons leerend' hoe men ft: ijden fal ,

En vaft bewaren Stadt , en Wal ,

Tot voorbeeldt aller Voitkf**

Op dat door 't kampen elcx Lof
Jvlagfr rijfen uyt dit aartfche ftof

Tot boven door de woleken.

GRAF-DICHT,
Op den Selven.

Wie droevigh defe Tomb' aanfehouwt

Uyt Marmorkunftighopgebouwt,
Gedenckt acn Paffenrode,

Die (fchoon den vyant noch foo ftijf

Hem drongh het fcherpe ftaal in 't lijf)

Noyt 't prijkel heeft ontvloden
;

Maar vol van moet, enwijsbeleyt

Voltrock , Heer J a N , in Wieden ftrijt

Ten roem van foo veel Helden -

f

Wie datter voor , of achter was,

Heer J a N , men ftadigh even ras

Een van de voorfte telden.

Als hem door 't ftormen 'c Edel bloet

jyierd afgetapt , gafhy noch moed
Om
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176 .
,

Om even kloeck te ftnjden 9

En achten dit wel ,
d'hooghfte eer

,

Dat hy maar na fijns nerts- begeer
~
Voor 't Vaderlandt mocht lijden.

Doeneynd'lijck hem den Geeft begaf

,

Wierd' 't lichaem daer geftelc in 't Graf9

Maar moeit van daer noch wijeken

,

En dalen hier in defe Tomh*

Waar nu den Geeft , eh niet den romb*

Ten Hemel- waart gaet ftrijeken

Omlommett met de hooghfte vreught

Tot loon dat Jan in ware deught

Hier vroom'lijck heeft genreden •

Want wie op aerd' de Deught bemint 9

Daar voor fijn loon hier boven vinc

In veyle ruft en vrede.

Virwti potius, tptam*Jaturép*rena!tm.

L. B.

UYTERSTE U Y R,

Geslagen

In de Wercken van Wijck,, ten Prael van den

Ed: Wei-geboren Heer ,

lm». JAN van PAFFENRODE,
Vry Hcere van Guflïnghni , Lieutenant Colonel >

Commanderende het Regiment van Vrins

Maurits van Xajfww ,
gebleven in Wqck

tot Maeftricht t
&en 24«Junij, 1673,

KEn jeuck niet meer nae't naer,de lijekmaet ftaet mytegen

Hoe dat men'r voud , en broud, en tilt recht na lijn ti

,

Noch reckt Momifi, die felfs niet kan noch leeren wil,

Sijnfpot
:
lituyt, totfehimp van hem 1 enmy, ^^EJ^
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Maer nu port ftofhet werck , een ftofdie dat gedrocht

,

Schoon alsdeFaemgebeckt , geen eer-nip kan verhind'ren •

Maer Rijmers rijm in't wan vermeeren , 't wel vermind'ren

,

Daer toe is't nachc gebroet , 't fpot euvel, voortgebrocht.

Dit hitft my dan ,
mijn veer verveert fal wooi den fnicken

,

De Padde. vorft fnackt P^cJ^te hebben tot een wijck , ,

En woedende verwoedt , dê ftorm op ftorm > gelijck

Dat Paffenrode niet dê wicke , noch vei fchricken.

Nu hoort gy wie mijn ftof eu oogwit is , den Helt

Dielijckteen Mavorsfclf, daer men de lijeken oeften.

Een HeBor om den ftorm der hanen te verwoeften

,

In't werk, daer Wijck geen wijck en ftrekt, vooraen geftelt.

Deklinghgekrompt, gefchaert ten vingeren , beftorve,

Begruyft met breyn en bloct , en fiet den Heer niet aen ,

Maer blijft dan hier , dan daer als onvtvfchrocken ftaen ,

En moedicht 't moede volck vol moede , die niet en dorve.

Hoe meer dc donderbus , en hantbal rijt , tn fplijt

,

Hoe meer het ftorm- mufuk hem fch .en te kittelooren

,

By hem wiert arm , en been , en kop , en h^nt verloren,

Sijn moet wiert niet vermoeyt , 't is dis- r< cht van denftrijt.

Hoe eedelaerdich is 't dus mannelijck te krijgen

,

Hier bli jekt , noyt laffe duyf van trotfen Arent quara

,

Hier liet men *t ware zaet van ware Arckels ftara

,

Dat met een fiere tred wil tot de Sterre flijgen.

Doch al wat ^4/jbey# fchiep heeft mid-pund , eynd, begin
;

Het noodfehik fchikt fijn voet dwers tegens Pafffnrode ,

Wis was dien Gibeon ten hemels throon omboden

,

En fchiet hem menich wont ten helden boefem in

,

Het aengeficht doorklieft , de erremen door houwen

,

Den gantfehen romp doorboort , van 't wonden fweet be-

gruyft ;

Noch bleefden Hwgemoet met 'tlemmer in de vuyft

,

Tot, laes! een ander loot fijn hert-aerquam benouwen.

Met fcheyd de ziel; leeflang , mijn Heer, leeflang , de kelk

Van'tmenfdomisverebt, ganslofliik, envolluyfter,

De Helden- zael ftaet op ;
geen Held , naer u , verhuyller

Met meerder gloor > van aerds ten throon doch
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Op de Selve.

ROnt op dan Fama blaeft , en met een fnel geluyr $

Heer Pa ffenrodes ent hier over »t aertnjck tuyti

Hv die met fijne Pen , der Grifa en Hpmijntn

Kriizhs.bandtls ons hier ftelt voor 't oogh , om uyt te vijne

Hoe men kloeckmoedigh ftrijdt ;
bewijft het metter daet

I n 't Wijckfe buyten-werek , dat hy was een Soldaet

,

Vol moet en vier gepropt , doen hy zagh dat de FranflTe

Ons waren op het lijf, Samanne, hier 's noch kanfle,

Hout u maer dicht by een , Hy treet het rot dan voor

,

Den degen in de vuy ft , maer weymghhem op 't fpoor

Naer volgen , fijn geroep d3t was , hou ftant , 't gefchitter

Van't ftael, den roock en damp, dieom hem vloogh: hoe bitter

Was dit voor ons, hydeyft, gemartelt heel bebloedt

,

Men vat hem af, en even ftout en wel gemoedt

Roept, het en is geen Noot- (hoe dat fijn wonden bloede

Die hv ontfangen had , in dat verbijftert woeden;

'J fa mannen , 't fa , val aen , bethoont nu wie ghy bent

,

Schroomt geen gevaer, dit uyten hy op 't laetft, op 't ent

Vlooeh hem noch 'tloot dooft lijfde houwen en de fteecken,

Tot meenich in 't getal , die konnen 't hert niet breecken

,

Maer al het krijghs-geweer,heeft dood'lijck hem geraeckt.

Tot dat dien vromen Helt , het leven heeft geftaeckt

:

Sijn wonden dan om Hoogh , die blmcken als robijnen

,

En zullen met de ziel een ewigh ruft plaets vijnen

,

Hier op der aerdezijn deught , zijn ommegangh en lot

Die fullen van geen tijt bedompelt zijn in ftof.

Gefielt door Liefden ,

A. V. G E s s E L Vendrkh*
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DEfnelIeFaera, methaergeluyr,

Blaefi nu mét fchorre kaken uyc

,

Oe Doodt van Paffenrode:
Ro.' pt oock Gjn Lof , en vi ome Da'en

By hem , voor 't Vadetlandt gedacn

,

Blaeft vry > al doet gy 't noode.

Daerom foo treurt , 6 Gorcum I dan 5

Dat gy verloort foo braven Man

,

Byydereeng«prefen

:

Hy wijlt u aen met kloecke pen

,

Hoe men den Oorloch voeren ken >

Wanneer die is gerefen.

Roemt vryelijk van fijn wijs Beleyt;

Soo klaereliick fijn Boeck ons feyc

Van Oorloghs-da'en befchreven :

Én dan hoe vroom 'li;ck dat hy ftreedc

Doen Atropos Gjn draet af-fneedt,

En liet het lieve leven.

Waer teelden Hollandt vromer Heldt,

Die foo fijn lijf , en leven fteldt

,

Om Maeflricbt te behouwen

:

Met dertien wonden in het lijf

,

O droevigh ! dat ick dit foo fchrijf

,

Wie fou f ' op een niet bouwen ?

Een Roem van'tP affenroods geflachc

Waertgy, HeerjAN; nu omgebracht
Met 't (Weert in uwe handen:

Gy vocht tot uwen lellen fnick

,

Godt wil men plaets u ziel befchik >

ln d'Hemels fchoon waranden.

'tK*ndém.
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